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Jubilæumsfest for friskolerne i landskendt kommune
Friskolefolk fra hele landet mødes til jubilæumsfest i landets pt. mest friskolefjendske
kommune: Nyborg.
Godt 400 forældre, lærere, ledere og andre friskolefolk fra hele landet mødes til jubilæumsfest
den 7. og 8. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Her afvikles Dansk Friskoleforenings ordinære
generalforsamling, og i år fejrer man også, at det er 125 år siden en gruppe ihærdige friskolefolk
tog initiativ til at oprette foreningen. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen deltager tillige
med andre uddannelsespolitikere og embedsfolk.
Velvalgt lokalitet
At jubilæumsfesten i år netop afvikles i Nyborg er lidt af et paradoks. Nyborg Kommune har
nyligt markeret sig på landkortet som en kommune, der i særlig grad har lagt hindringer i vejen
for nye friskoleinitiativer. I øjeblikket slås to skoleinitiativer i kommunen med at få mulighed for
at udmønte deres grundlovssikrede ret til at etablere et alternativt skoletilbud til deres børn.
Foreningens 125årige historie afslører dog, at friskolerne til alle tider har været udfordret af
statslige og kommunale større eller mindre benspænd. Landsformand Ebbe Lilliendal pointerer,
at der skal en god portion hjerteblod til at oprette en friskole »De eksempler vi de senere år har set
på, hvordan kommuner bevidst forsøger at stikke kæppe i hjulene på friskoleinitiativer, taler deres
eget tydelige sprog. Vi ser kommuner, som Nyborg Kommune, der opfører sig som en magtfaktor og
tydeligvis ikke ser friskolerne som et positivt supplement til folkeskolen og et mangfoldigt
skolevæsen. Der skal virkelig hjerteblod og engagement til at opretholde gejsten hos de
forældregrupper, der bor i sådanne kommuner«.
Aktuelt lovforslag sætter streg under udfordringerne
Friskolerne er aktuelt udfordret af regeringens »Genopretningspakke«, som indebærer et
reduceret statstilskud de kommende tre år. Oveni dette har undervisningsministeren sendt et
lovforslag i høring, som har indeholder to centrale knaster. Dels foreslås det at afsnøre en pulje til
skoler med få tosprogede elever. Tilskuddet skal målrettes undervisning af tosprogede i fag som:
kristendomskundskab, dansk kultur, dansk sprog, dansk historie. Dernæst foreslås det, at
friskolerne kan udsættes for de nationale test som led i statens almindelige tilsyn uanset skolens
progression eller værdigrundlag. Ebbe Lilliendal siger »Vi hjælper meget gerne til løsningen af
den fælles udfordring, integrationen er og gør allerede meget. Men lad vejene dertil være
mangfoldige frem for at stille krav om bestemte fagområder. Lovforslaget er udtryk for en
tilsyneladende uvidenhed om de frie grundskoler. Hvordan kan man foreslå, at eksempelvis eleverne
på en prøvefri skole skal udsættes for statens nationale test? Jeg håber, politikerne på
Christiansborg vil besinde sig og se på, hvordan verden ser ud også på den anden side af Valby
Bakke«.
Deltagerne får mulighed for at debattere lovforslaget og en stribe andre aktuelle dilemmaer
under generalforsamlingen (lørdag den 7. maj 14.30 -17.30). Pressen er velkommen.

Lokal deltagelse i friskolernes stormøde
Fra Mors er der traditionen tro stort fremmøde, og i år sender Lødderup, Bjergby, Sundby og
Øster Jølby Friskole folk til årsmødet.
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