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Som det sikkert er de fleste bekendt, så har Storemellem været på Bornholm i sidste 

uge, og verden vil helt sikkert aldrig blive den samme efter dette besøg, for hele to 

gange mødte vi Linse Kessler med følge. For nogle elever måske turens højdepunkt, 

for undertegnede et vidne om, at verden er mere kompleks, end jeg nogensinde har 

gjort mig begreb om. Om jeg fatter…         Det uskrevne vil jeg forskåne læserne for, 

så derfor går jeg videre med turen til Bornholm. 

Der er ikke 

megen 

charterferie 

over vores 

lejrskole til 

Bornholm. Vi 

bor i et 

klasseværelse, 

som hver 

morgen skal 

efterlades 

fuldstændig 

ryddet kl. 7.30; 

vi laver selv alt 

vores mad; 

tager offentlig 

transport; går rigtigt meget; får kun to forskellige slags pålæg til rugbrødsmadderne 

uden smør, som udgør frokosten, som man i øvrigt selv smører på en sten, eller bag 

på en rygsæk med udsigt til den blå Østersø med Christiansø i baggrunden. Sådan. 



Man er nødt til at gå til stregen, for at rykke sig, så derfor må det gerne være lidt 

anderledes end hjemme hos far og mor, eller hvem man bor sammen med. Kl. halv ti 

var eleverne i deres soveposer, og kl. 10 sov de alle. Det var måske også som 

konsekvens af, at Jakob og jeg på netop dette tidspunkt foran eleverne foretog 

vores daglige evaluering af dagen, og en grundig briefing af den kommende dag med 

tidspunkter for fx busafgange. Så var der ro.  

 

Hvis planen følges, så vil det være vores nuværende Lillemellem, der om to år tager 

til Svaneke, og det er absolut ikke for tidligt at træne de små poder i vandringens 

glæder. Det vil vi gøre her på skolen, men det kan også sagtens praktiseres ude i 

hjemmene. Så vil en lille rask gåtur fra Østerlars rundkirke og tilbage til Svaneke 

være opvarmning til den store tur fra Gudhjem til Hammershus.  

Tak til 

Svaneke 

Friskole, 

fordi de 

gratis 

stiller 

skolen til 

rådighed 

for os. 

Derfor har 

jeg også 

opfordret 

dem til at 

benytte 

vores skole til det samme arrangement. Så hvem ved, måske en dag dukker der 

nogle op fra Svaneke Friskole.  

 

I starten af oktober tager Storegruppen til Berlin, og det er så fint, at der lige netop i 

den uge fejres 30 års dagen for murens fald. Det giver automatisk bolden op til 

nogle grundige undervisningsforløb i Medborgerskab om Østblokken, Jerntæppet, 

Øst/vest problematikken, Den Kolde Krig osv. Der er nok at tage fat på, med Berlin 

Svaneke Friskole 



som udgangspunkt. Jeg er helt misundelig på Sabrina og Simon, som er de to lærere, 

der tager med. 

 

 

Hilsen Troels 
 

Herunder et skriv fra Peter Bendix, Friskoleforeningens formand, som sætter fokus 

på situationen efter Folketingsvalget, hvor Friskolerne ikke ligefrem er den nye 

regerings hjerteblod. Men alligevel sætter vi vores lid til Pernille Rosenkrantz-Theil. 

Det vil vise sig, når den nye finanslov er vedtaget. 

 

 

 

 
 

NY MINISTER MÅ STOPPE 
INDIGNATIONEN OVER FRISKOLERNE 

Af Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE, Middelfartvej 77, 
5466 Asperup, peter(at)friskolerne.dk, www.friskolerne.dk  
 
I alt for mange år er der blevet tegnet en kunstig front mellem folkeskoler 
overfor friskoler og private grundskoler. Men, fronten giver ikke mening. 
Folkeskoler, friskoler og private grundskoler er hinandens forudsætninger, 
og vi er optaget af det samme: at hvert enkelt barn skal udfordres, støttes og 
have de bedste muligheder –  uanset baggrund. 
 
Fronten er blevet f l it t igt italesat af både medier, polit ikere og skolefolk. Ofte 
med den vinkel, at friskolernes frihed sker på bekostning af folkeskolerne. 
Den fortælling er desværre stærk, men den går ud over respekten for en 
mangfoldig grundskole og det frihedssyn, den er udtryk for.  
 
Med Pernil le Rosenkrantz-Theil for bordenden i Undervisningsministeriet har 
vi fået en kvinde med et stærkt værdisæt og et varmt hjerte for grundskolen 
og alle de voksne, børn og unge, den består af.  
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Vi har også fået en socialdemokratisk undervisningsminister for hvem, 
værdierne bag friskoler og private grundskoler ikke nødvendigvis er 
hjerteblod. Og derfor må de første 100 dage også meget gerne byde på en 
besøgsrunde på en stribe friskoler karakteriseret ved stor mangfoldighed.  
 
Under valgkampen kom statsti lskuddet t i l friskoler og private grundskoler t i l 
at fylde en del, selvom den samlede grundskole, herunder folkeskolen og 
lærernes forhold, mærkværdigvis ikke var et tydeligt tema i valgkampen. 
Efter forskellige bud på, hvordan man kan ramme friskoler og privatskolers 
økonomi, gik op for de fleste, at fri skolernes økonomi – l igesom 
folkeskolernes –  er koblet t i l en række faktorer såsom social ansvarlighed, 
undervisningskvalitet, muligheden for at bo på landet etc. Til sidst markerede 
S, at et reduceret statsti lskud all igevel ikke skal gælde alle friskoler men 
derimod kun friskoler og privatskoler i byerne.  
 
På ministerens bord de første 100 dage ligger derfor også at få skabt ro 
omkring statsti lskuddet t i l friskoler og private grundskoler. Vi bakker helt op 
om, at t i lskuddet, der gives friskolerne og privatskolerne, kan omfordeles 
endnu mere solidarisk internt. Men det dur ikke at sætte den samlede pulje 
penge ned. Friskoler og private grundskoler modtager stadigt kun 76 procent 
af udgifterne ti l folkeskolerne, og derfor må den nye minister også meget 
gerne bidrage ti l, at den indignation, som nu i årevis har været båret frem af 
ikke mindst socialdemokratiske polit ikere,  slutter. 
 
På ministerens bord ligger også et stykke gedigent oprydningsarbejde efter 
den folkeskolereform, som Christine Antorini eksekvered e i 2013. Hvor vil le 
det være sundt for hele grundskolen, hvis man fra polit isk hold turde vise 
mere frihed og ti l l id og samtidigt sætte alt ind på at skabe respekt om 
lærergerningen. 
 
Vi håber, den nye minister vil give folkeskolen mere frihed. På friskol erne 
véd vi, at frihed avler engagement og medleven, og de to komponenter 
skaber massiv muskelkraft.  
 
I FRISKOLERNE er vi også stærkt optagede af, hvordan vi –  på tværs af hele 
grundskolesektoren –  kan blive bedre ti l at undgå, at unge bliver 
præstationsramte og stressede. Folkeskolerne og friskolerne spiller på den 
samme bane, og ministeren må meget gerne invitere ti l mere samarbejde på 
tværs. Vi står op for det samme hver eneste dag. Friskolerne er en del af 
løsningen –  ikke det modsatte. 

Bragt i Alt inget.dk, den 5. september 2019  

 


