
Dansk Folkeparti (O) 
 

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?  
For at få høj trivsel i folkeskolen har og vil Dansk Folkeparti sætte focus på mobning. Det er en af 
forudsætningerne for at børn trives i skole og det hænger sammen med højt udbytte af 
undervisningen. 
Et godt samarbejde mellem skole og hjem er løbende dialog om den enkelte elev. 
Den enkelte lærer skal "klædes på til at løse problemerne med mobning. 
 

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?  
For at sikre dette skal man samle elever i niveau på de enkelte klassetrin, og udarbejde 
undervisningen til de forskellige niveauer, så de elever der skal hjælpes til at blive dygtigere får 
den undervisning der passer til deres niveau. 
Og de elever der har et højt niveau også bliver dygtigere. 
 

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?  
Ved at ansætte flere lærer i stedet for at bruge vikarer er med til højne undervisningen i tilfælde af 
fravær fra den enkelte faglærer, så eleverne får den undervisning der tiltænkt. 
 

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?  
Rødovre kommune har allerede forskellige klasser på de enkelte skoler, som er med til at sikre at 
elever med ordblindhed, autisme eller sprogvanskeligheder får den fornødne hjælp af kvalificeret 
lærer på de enkelte skoler. 
  
Dansk Folkeparti har i de seneste år sagt ja til og understøttet økonomien Ca. 44 milloner bla. på IT 
området og renovering af vore skoler som også er med til at skabe en bedre trivsel. 
Det Kommende år skal der oprettes et nyt Tek-X, som vi også sagde ja til hvor elever kan udforske 
science mv. Det ser vi med stor nysgerrighed frem til at følge. 
Det kan så diskuteres om eleverne skal sendes til Sillicon Valley eller Malmø, det skal være der 
hvor man får det bedste udbytte. 
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