
Det Konservative Folkeparti (C) 
Trivsel og højt fagligt udbytte 

Hvilke rammer vil I som parti arbejde for, så vi sikrer de bedste forudsætninger for trivsel, højt 
fagligt udbytte og et godt samarbejde mellem skole og hjem? Hvad har I arbejdet for i den 
forgangne periode?  
Jeg er tilhænger af en kortere skoledag med mere kvalitet. Lærere bør kun undervise i fag hvori de 
føler de er kompetente. Lærere skal have den fornødne tid til at løse alle deres hovedopgaver: 
Undervisning, forberedelse, opgaverettelse og skole-hjem-samarbejde. Alt dette skal være en del 
af ens arbejdsportefølje. Det er skoleledelsens opgave, at sørge for, at den samlede arbejdstid 
fordeles ligeligt på medarbejderne/lærerne.  
Jeg har i samtale med skoleledere understreget vigtigheden af, at lærerne føler sig fagligt klædt på 
til deres opgaver. 
 
Undervisningsdifferentiering 

Hvordan vil I som parti sikre at principperne for undervisningsdifferentiering kan praktiseres på 
alle skoler, i alle fag og for alle elever? Hvad har arbejdet for i den forgangne periode?  
Undervisningsdifferentiering er en svær øvelse i praksis. Det vil derfor være oplagt, at man i højere 
grad arbejder med holddeling. Der er ofte for stor tilbageholdenhed med at anvende holddeling. 
Jeg har i den forgangne periode efterspurgt, at skoleledelserne hele tiden overvejede 
mulighederne. 
 
Kvalificerede lærere 

Hvordan vil I som parti sikre, at alle elever undervises af kvalificerede lærere i alle fag? Hvad har 
I arbejdet for i den forgangne periode?  
Det har været prioriteret meget højt for mig, at kompetencedækningen er så høj som mulig. Det 
betyder, at skoleledelsen skal have faglighed som primært fokus i skemalægningen. Endvidere må 
det have betydning for hvem man ansætter og i hvilke fag man efteruddanner sin lærerstab. 
Jeg har i Børne- og Skoleudvalget fået vedtaget, at målet er en kompetencedækning på MINIMUM 
95 % i alle fag. 
 

Inklusion og specialundervisning 

Hvordan vil I som parti sikre, at alle børn får det rette undervisningstilbud? Hvad har I arbejdet 
for i den forgangne periode?  
Skolerne skal have midlerne til at sikre de rette specialtilbud. Jeg har hele tiden været skeptisk 
over for tanken om at inkludere. Det vigtigste må være hvad der er bedst for barnet. Det er ikke 
altid inklusion, men et trygt miljø. Jeg har i den forgangne periode haft fokus på, at inklusionen 
ikke skal være en spareøvelse og at man har for øje hvad der er bedst for det enkelte barn. 
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