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Skolen 200 år: Privatskoler skal løfte et socialt ansvar

Af Sine Heltberg (S) folketingskandidat, Frederiksberg

Skolen fylder 200 år. Den store pakke - skolereformen - er ved at
blive åbnet. På gavebordet burde der også være en pakke til de
private skoler. En pakke med ønsker om, at privatskolerne løfter et
større socialt ansvar.

For det første bør de private skoler tage imod udsatte børn, som
kommunen mener vil have godt af skoletilbuddet. For det andet bør
der være regler for, hvornår man må smide elever ud. Èn af de helt
store forskelle på privatskoler og folkeskoler er, at privatskolerne
kan vælge at smide vanskelige elever ud, når de er trætte af dem.
Det kan man ikke sådan uden videre i folkeskolen. Endelig bør der for tredje være klare
kriterier for, hvordan man udvælger børn, så det er åbent for offentligheden. Herved
slipper man også for rygter om, at nogle skoler kun vil have børn med fine navne.

Skolen er et af de få steder, hvor børn fra forskellige sociale kår kan finde hinanden i
venskaber. Kan få en forståelse for hinanden, mens de vokser til og oplever verden åbne
sig. Men det kræver, at børn fra forskellige sociale lag rent faktisk går på skole med
hinanden. Det er folkeskolens store styrke, at den skaber social sammenhængskraft. Men
fakta er, at hver fjerde forældrepar i hovedstadsområdet vælger en privatskole, på
landsplan er det hver sjette. Mange flere skriver deres børn op for at være sikre på at
kunne give dem de bedste kort på hånden. Det forstår jeg godt.

Den danske friskoletradition har fungeret glimrende i mange år, hvor alternative
skoleformer er groet op og har kunnet inspirere det øvrige skolevæsen til at udvikle sin
pædagogik. Det skal fastholdes. Men det er tid til at sikre, at også de private skoler
bidrager ved at løfte et større socialt ansvar. Bidrager til at bryde den negative sociale arv
og skabe større lighed på uddannelsesområdet. Dét skal være gaven til skolen på 200 års
dagen.
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Som det plejer

Af 2. viceborgmester Katrine Lester (S)

Budgetforhandlingerne for 2015 er nu endegyldigt overstået på Frederiksberg rådhus. Igen i år
blev det et højrebudget, hvor det store slagnummer skulle være skattesænkninger – denne gang
til husejere og erhvervslivet – mens de mange besparelser blev talt ned eller helt ignoreret fra
flertallets side.

Man kan lede længe efter politikere fra V, K, RV eller DF, der vil stå ved, at de har sparet på de
ældre ved at inddrage dele af ældremilliarden til at lukke et hul i budgettet. Og læser man
budgetforliget ser det ud som om, der sker forbedringer på pasningen af SFO- og klubbørn, for de
skal nu i sommer SFO og sommer klub. Det er selvfølgelig bare newspeak, der dækker over en
massiv besparelse på pasning af børn i sommerferien: i 2 uger i sommerferien lukker SFO’er og
klubber. Kun en enkelt skal holde åbent som nødpasning, der er højreflertallets figenblad for at
dække over at det nu åbenbart skal være Frederiksberg kommune, der skal bestemme i hvilke
uger af sommerferien, forældre skal holde deres sommerferie. Man må håbe, at forældrenes
arbejdsgivere er enige!

Socialdemokraterne havde valgt at præsentere vores eget budgetforslag. Et forslag, hvor vi
overholder alle regeringens økonomiske rammer, betaler den kommende svømmehal når den
bygges i stedet for at skubbe regningen foran os, og hvor vi siger nej til de urimelige besparelser
på børn og ældre. Vi får endda råd til at indføre skolemad og tage de første skridt til en
distriktsgaranti for daginstitutionspladser, så alle børn kan blive passet inden for rimelig afstand fra
hjemmet.
Det har selvfølgelig en pris: vi har ikke råd til skattesænkninger i vores budget, og vi er også nødt
til at prioritere benhårdt og effektivisere på nogle områder. Det er ikke magi eller pengetræer, der
gør at vi har penge til mere velfærd end de borgerlige. Det er sund fornuft: servicerammen bliver
udvidet på Frederiksberg i de kommende år, fordi vi får flere indtægter fra parkering. Indtægterne
kan vi ikke beholde – dem tager staten – men de øger stadig servicerammen, altså loftet over hvor
mange penge, vi MÅ bruge.
De borgerlige bruger pengene på skattesænkninger. Vi bruger dem på børn og ældre. På den
måde er alting, som det plejer her på Frederiksberg.

Har du input, billeder eller artikler som du gerne vil have med i næste nyhedsblad, så send
det til mig på mail
rrn82@hotmail.com
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Aktiviteter i oktober og november.
22/10: Åbent møde i Medborgerhuset på Danasvej kl. 19-‐21.
Arbejdsløshed, dagpenge, beskæftigelse og vækst i Danmark: hvad mener LO og DA?

25/10: Politisk konference kl. 14-‐18: Kick-‐off for folketingsvalget. Politisk peptalk ved overborgmester
Frank Jensen og politisk indlæg ved Frederiksbergs folketingskandidat Sine Heltberg.

27/10: AOF debatmøde om bistandspolitik, Frederiksberg Hospital kl. 1900 (Gunvor Wibroe i
debatpanelet)

29/10: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-‐21.

3/11: Seniornetværket, debatmøde om velfærdsteknologi på ældreområdet kl. 10-‐12 i Den Gule Villa
AOF arrangerer og vores egen folketingskandidat Sine Heltberg fortæller om hendes visioner på området

12/11: Politisk medlemsmøde kl. 19-‐21. Socialdemokratiske Tænkere ved Anders Dybdal

26/11: Fællesbestyrelsesmøde kl. 19-‐21.

Brunch med Helle
Af Rune Nicolaisen, A-nyt redaktør
Lørdag den 11. oktober havde SIK inviteret til brunch på PH
cafeen på Halmtorvet, hvor statsministeren ville kigge forbi til en
uformel politisk snak.
Efter at have hilst pænt på alle bordene, lagde hun selv ud med
at runde den seneste uges meget aktuelle emner, som hun også
omtalte i sin åbningstale i Folketinget.
Det handlede naturligvis bl.a. om dagpenge, uddannelse og
velfærd. Men senere da der blev åbnet for spørgsmål kom vi
meget længere rundt end det, og kom bl.a. ind på forsvarets virke
og selvfølgelig krisen i Syrien og Irak og hele flygtningedebatten.
Der er ingen tvivl om, at vi har en statsminister, som fuldt ud er klar over alvoren i de problemer vi
står med.
Diskussionen om Ret og Pligt kom også op. Helle T. åbnede op for en diskussion om at tage mere
ansvar for sit eget liv, og ikke blot give samfundet skylden når noget går galt i dit liv.
En af hendes helt store mærkesager er, at vi får et bedre uddannet samfund. Dels fordi at vi har for
mange ufaglærte, som har det svært i kapløbet om gode jobs, og dels fordi at vi som et lille land med
knappe naturressourcer, i endnu højere grad skal være i stand til at eksportere viden og gode ideer.
Det er ærgerligt at alle vælgere ikke kan opleve partiformanden på denne måde. Når der ikke er
kamera på, og det hele er lidt mere uformelt, ryger der indimellem et "sgu" og "fanden" med i
talestrømmen. Og når hun taler frit fra leveren får man et bedre indtryk af, hvor godt og bredt funderet
hun egentlig er, og at der også er plads til lidt humor.
Et arrangement der klart kan anbefales for alle medlemmer.


