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Forældrenes syn på heldagsskolen
Epinion har på vegne af Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen. Undersøgelsen er gennemført i januar-februar 2013, og resultaterne må udelukkende offentliggøres
med kildeangivelsen: ”Epinion for Danmarks Lærerforening”.
Undersøgelsen viser, at 28 pct. af forældrene er enige med regeringen i, at heldagsskolen skal være obligatorisk for alle skoler. 37 pct. mener derimod, at det
skal afgøres individuelt. Og 30 pct. af forældrene er generelt imod heldagsskoler.
Figur 1: Regeringen kom i december med et udspil til en ny folkeskolereform.
Blandt andet et forslag om, at folkeskolerne skal omdannes til heldagsskoler (dvs.
skoler med udvidet undervisningstid og integration af SFO-pædagogerne i skoledagen).
Mener du, at alle folkeskoler skal laves om til heldagsskoler, eller skal det afhænge
af individuelle vurderinger af skolerne?
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Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening, januar-februar 2013

Regeringens heldagsskole indebærer længere skoledage med 30 timer om ugen
for eleverne i indskolingen, 35 timer om ugen på mellemtrinnet, og 37 timer
om ugen i udskolingen. Når forældrene bliver bedt om at forholde sig til skoledage af den længde, er 38 pct. positive, mens hele 57 pct. anser det for problematisk, at skolen lægger beslag på så stor en del af børnenes fritid. Det fremgår
af figur 2 på næste side.
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Figur 2: Regeringens heldagsskole indebærer længere skoledage med 30 timer om
ugen for 0.-3. klasse, 35 timer om ugen for 4.-6. klasse, og 37 timer om ugen for 7.-9.
klasse.
Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i?
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Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening, januar-februar 2013

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse via
Epinions Danmarkspanel i perioden 29. januar til 5. februar 2013. Undersøgelsen er foretaget blandt 506 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover, som har børn i kommunal folkeskole.
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