Danmarks Lærerforening mener, at folkeskolen skal være forældrenes naturlige skolevalg.

DEN FÆLLES
FOLKESKOLE

Folkeskolen er vores vigtigste samfundsbærende institution. Folkeskolen spiller en unik rolle i
at udvikle og danne kommende generationer og
sikre sammenhængskraften i samfundet, og
derfor arbejder DLF for, at folkeskolen er familiernes naturlige valg.

Fakta og udfordringer

Imidlertid har andelen af forældre, der vælger
folkeskolen fra, været støt stigende i mere end
ti år. I dag er Danmark et af de europæiske lande, hvor flest børn går i privatskole.
Vi ved, at forældrene fravælger folkeskolen, når
de er bekymrede for kvaliteten af den undervisning, deres børn får. Når de er usikre på, hvorvidt folkeskolen kan håndtere mangfoldigheden
af børn, sikre ro i timerne og give den rette
nærhed til alle børn.
Skal folkeskolen fortsat være skolen for den
brede befolknings børn, skal vi imødekommekomme bekymringerne. Derfor arbejder Danmarks Lærerforening for at styrke folkeskolen.
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Andelen af privatskoleelever stiger

Nye forældre vælger folkeskolen fra

Flere friskoler og færre folkeskoler

Andelen af skoleelever, der går i fri- eller privatskole,
har været støt stigende i mere end 10 år.

Flere børn begynder direkte i privatskole i 0. klasse. Der
er dermed flere forældre, der fravælger folkeskolen fra
begyndelsen, uden at have haft kontakt med den lokale
folkeskole.

Fra 2007 til 2018 er antallet af folkeskoler landet
over faldet med 235. I samme periode er antallet af
fri- og privatskoler steget med 55.

I 2007 gik 84 procent af danske skolebørn i folkeskolen - i 2018 gjorde det sig kun gældende for 79 procent. På landsplan mister folkeskolen op til 3.000
elever hvert år.

Kilde: Opgørelse fra Undervisningsministeriet 2019.

Det er især bekymringer om kvaliteten i folkeskolen, det
faglige niveau og skolernes værdigrundlag, der ligger
bag forældrenes beslutninger.
Skolelukninger med social slagside

Kilde: Danmarks Statistik 2018.
Udviklingen i elever, der begynder direkte i privatskole

Siden 2008 har 24.000 børn oplevet, at deres skole
lukkede.

Vi er et af de lande, hvor flest går i privatskole
Skolelukningerne har særligt ramt provinsen og
yderområderne, og det er især børn af faglærte og
ufaglærte, som oplever, at deres skoler lukker.

Danmark er et af de OECD-lande, der ligger højst, når
det kommer til andelen af børn, der går på privatskole. Kun i Storbritannien, Spanien og Belgien går flere
elever i privatskoler end i Danmark.

Kilde: AE-rådet 2018.

17,4 procent af børnene i første klasse går i dag i en
fri- eller privatskole. I udskolingen gør det sig gældende for 20 procent af børnene.
Kilde: AE-rådet 2019.

25 procent i privatskole i 2030
Kilde: Danmarks Statistik, ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ og Undervisningsministeriet 2017.

Fremskriver vi udviklingen, vil hvert fjerde barn gå
på en fri- eller privatskole om ti år.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af kommunale nøgletal
fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

