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ÆNDRINGSFORSLAG TIL 
UDDANNELSESPAPIRET:  
”ET UDDANNELSESSYSTEM DER 
SÆTTER INDIVIDET FRI” 

 

TEMA 1: ‘MANGFOLDIGHED OG DEMOKRATI’, 
‘KARAKTERER, MANGFOLDIGHED OG OPTAG’ 
(LINJE 1-55) 

 

MANGFOLDIGHED OG DEMOKRATI – IKKE STRESS OG 
DISCIPLINERING (LINJE 1-26)

 

ÆF 1 

I linje 1-2 slettes: 

” Et uddannelsessystem, der sætter 
individet fri” 

Og erstattes af: 

” Et uddannelsessystem, der sætter 
mennesker fri” 

Motivation: Vi skal væk fra den liberalistiske diskurs om individer - og i stedet 
tale om mennesker, og det fælles bedste. - "Vi, ikke jeg"! 

Stiller(e): Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager) 
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ÆF 2 

I linje 4 slettes: 

”DISCIPLINERING” 

Og erstattes af: 

”ENSRETNING” 

Motivation: Det er ikke noget i vejen med, at uddannelsessystemet indeholder en 
grad af disciplinering. Dette er i min optik blot en del af dannelsen. 
Uddannelsessystemet skal derimod ikke ensrette unge, for det er herved, at vi 
mister friheden og mangfoldigheden. 

Stiller(e): Ronja Rose Ravnskov (SFU Amager)  

 

ÆF 3 

I linje 5-6 slettes: 

”Uddannelse er gået fra at blive betragtet 
som den enkeltes rettighed og mulighed 
for frigørelse til at være blevet for 
disciplinerende, normativt og 
kontrollerende” 

Og erstattes af: 

” Uddannelse er gået fra at blive 
betragtet som den enkeltes rettighed og 
mulighed for frigørelse til at være blevet 
for disciplinerende og kontrollerende” 

 Motivation: Det giver ikke mening at skrive normativt i denne kontekst. Når 
noget er normativt betyder det at det beskriver hvordan noget bør være eller 
gøres. Det vil altså sige at hvis man mener uddannelsessystemet er normativt, så 
betyder det at uddannelsessystemet pådutter elever og studerende nogle 
forestillinger omkring hvordan noget bør være. Normativt er derfor ikke noget 
negativt. Man kan således sagtens være uenig i de normative forestillinger som 
uddannelsessystemer på nuværende tidspunkt bygger på, og stadig mene at 
uddannelsessystemet er normativt. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus), Seda Kekec 
(SFU Århus) 

 

ÆF 4 

I linje 12-14 slettes: 

”Derfor er det vigtigt, at man bliver 
præsenteret for et mangfoldigt pensum og 
lærer at forholde sig kritisk til 
samfundets indretning, særligt for de folk 
der er dårligt stillet i samfundet.” 

Og erstattes af: 

”Derfor er det vigtigt, særligt for de 
dårligere stillede, at blive præsenteret for 
et mangfoldigt pensum og lære at 
forholde sig kritisk til samfundets 
indretning.” 
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Motivation: Den gamle sætning kan være svær at forstå, denne er nemmere. 

Stiller(e): Mads Balslev Hansen (SFU Amager) 

 

ÆF 5 

I linje 16 efter: ”mangfoldighed i pensa.” indsættes: 

”, derfor mener SFU også at kanonlisterne skal afskaffes, så skolelærerne er fri 
til at vælge, hvilket materiale de vil undervise i” 

Motivation: Kanonlisterne er begrænsende og kontrollerende og misbruges 
desuden også til fra politisk side at kunne definere, hvad der er rigtig dansk 
kultur. De mindsker mangfoldigheden i pensum drastisk og fører til politisk 
kontrol med, hvad folk skal lære. Vi skal have mindre kontrol og mere tillid til 
lærernes faglige vurderinger, og vi skal ikke have en eller anden politisk fastlagt, 
og af DF kontrolleret, definition på, hvad dansk kulturarv er, for det er så meget 
mere end kanonlisterne. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), David Raun Senderovitz (SFU Køge), 
Christoffer Koch Andersen (SFU Århus) 

 

ÆF 6 

I linje 16 efter: "mangfoldighed i pensa." indsættes: 

"Samtidig skal der gøres op med forestillingen om, at en uddannelses værdi skal 
gøres op i kroner og øre. Uddannelser skal ikke måles ud fra en cost/benefit-
tankegang, men ud fra om de bidrager til at skabe et bedre samfund." 

Motivation: Der er et problem i den måde man vurderer uddannelser på i dag. 
Uddannelser, der giver penge i kassen ses ofte som vigtigere og bedre end andre 
uddannelser. Den tankegang skal der gøres op med. 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Århus) 
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ÆF 7 

I linje 16 efter: ”Mangfoldighed i pensa.” indsættes: 

”I SFU ønsker vi også et grundlæggende opgør med den måde hvorpå man 
gennem uddannelsessystemet og institutionalisering bliver disciplinerede. I de 
systemer vi har i dag bliver man hurtigt til et produkt, der gennem helt faste 
praktikker og læringsmåder udvikler sig inden for rammer af det allerede 
etablerede, det borgerlige. I SFU ønsker vi et grundlæggende opgør med dette og 
vi ønsker mere kreativ udfoldelse, flere opgaver, hvor man ikke opererer inden 
for etablerede systemer og hvor undervisningen ikke på samme måde, som i dag, 
er indrettet efter fabrikkens punktlighed og produktivitet.” 

Motivation: En lille kort præcisering af, hvad vi mener med disciplinering. Jeg 
tror på, at hvis vi grundlæggende skal forandre samfundet, så skal vi tage et 
opgør med den borgerlige disciplinering, som nu får os til at tænke inden for en 
kasse, som allerede i folkeskolen bliver etableret. Vi skal skabe frit tænkende 
borgere. 

Stiller(e): Mads Balslev Hansen (SFU Amager)  

 

ÆF 8 

I linje 20-22 slettes: 

”Når vi inddrager unge mennesker i deres 
hverdag og hvordan, deres skole er 
opbygget, danner vi også mere 
demokratiske borgere, der både tager 
stilling til og aktiv del i demokratiet i 
hele samfundet. Demokratisk 
medborgerskab er noget, der skal læres.” 

Og erstattes af: 

”Demokrati kræver myndige og autonome 
deltagere, men i dag ser vi i stedet et 
uddannelsessystem præget af 
umyndiggørelse og disciplinering. 
Disciplinering skaber en oplevelse hos 
eleven, af ikke at være god nok og påfører 
en skyld over ikke at leve op til de 
forventninger, som en autoritet har 
opstillet. Det er i høj grad medvirkende 
til, at så mange unge bliver presset og 
ramt af stress. For at gøre op med det, vil 
SFU demokratisere den måde 
undervisningens indhold og opbygning 
tilrettelægges. Ved at inddrage eleverne i 
så mange beslutninger som muligt, gør 
man op med det ulige magtforhold i 
undervisningssituationen og dermed 
disciplineringen.” 
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Motivation: Forslaget indskriver en mere radikal demokratiforståelse, end det 
oprindeligt lægger op til. Der indføres en vigtig modsætning, imellem at man 
ikke kan have demokratiske deltagere, hvis de samtidig disciplineres, og hænger 
mere sammen med resten af afsnittet. 

Stiller(e): Tom Weinreich (SFU Amager) Amalie Bruun Jensen (SFU Amager) 

  

ÆF 9 (Hvis ÆF 8 vedtages indsættes dette umiddelbart efter) 

I linje 22 efter ”der skal læres.” indsættes: 

”Det er et grundlæggende demokratisk problem, at politikere og repræsentanter 
fra erhvervslivet sidder med i bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne.” 

Motivation: Forslaget ekspliciterer at kommunalpolitikere og lokale erhvervsfolk 
skal pille nallerne fra vores uddannelsers demokrati 

Stiller(e): Tom Weinreich (SFU Amager) Amalie Bruun Jensen (SFU Amager) 
Anna Ockelmann (SFU Nørrebro) 

  

ÆF 10a 

I linje 24-26 slettes: 

”Undtagelsen er dog uddannelser med deltagelse fra arbejdsmarkedets parter. 
Her er et flertal bestående lærer, forældrerepræsentanter, elever og 
overenskomstbærende fagforeninger acceptabelt.” 

Motivation: Selvom fagforeningen kan være virkelig fed, så er de bare ikke tæt 
nok på skolen til de skal være med til at få flertallet væk fra dem, der har en 
daglig kontakt til skolen. Det kan være vidt forskellige interesser, der er til stede. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby) 

 

ÆF 10b 

I linje 24-26 slettes: 

”Undtagelsen er dog uddannelser med 
deltagelse fra arbejdsmarkedets parter. 
Her er et flertal bestående lærer, 
forældrerepræsentanter, elever og 
overenskomstbærende fagforeninger 
acceptabelt.” 

Og erstattes af: 

”Undtagelsen er dog uddannelser med 
deltagelse fra arbejdsmarkedets parter. 
Her er et flertal bestående af ansatte, 
elever og overenskomstbærende 
fagforeninger acceptabelt.” 
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Motivation: Uddannelser, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret i 
bestyrelsen eksisterer udelukkende på uddannelser over grundskoleniveau - i al 
fald hvad vi ved af. Over grundskoleniveau finder vi det ikke nødvendigt, at der 
er forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Derudover ændres “lærere” til 
“ansatte”, da der er flere forskellige faggrupper på uddannelsessteder, og alle 
disse har ret til at kunne være repræsentant i en bestyrelse - og tælle med i det 
omtalte flertal. 

Stiller(e): Anna Kjær (SFU Herlev), Esther Hørby (SFU Århus) 

 

ÆF 10c 

I linje 25 slettes: 

”forældrerepræsentanter” 

 Motivation 2: På de uddannelsesinstitutioner, hvor man har repræsentanter fra 
arbejdsmarkedets parter, har ikke forældrerepræsentanter. 

Hvis man er 16 eller 33 år og går på en erhvervsuddannelse skal ens mor ikke 
sidde i bestyrelsen. Hvis man er 22 eller 56 år og læser på journalisthøjskolen 
skal ens mor heller ikke sidde i bestyrelsen. Nej mor.. 

Stiller(e): Gitte Velling(SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus) 

 

ÆF 10d 

Det oprindelige 
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KARAKTERER, EKSAMINER OG OPTAG (LINJE 27-55) 

 

ÆF 11 

I linje 28-30 slettes: 

”Karakter har en enorm betydning for 
elever og studerendes syn på sig selv og 
egne kompetencer. Man måler og vejer 
især gymnasieelever meget voldsomt i 
vores samfund, men denne stræben efter 
et “ideal-tal” giver ikke plads til 
individualitet og læring.” 

Og erstattes af: 

”Karakterer styrer i dag vores 
selvopfattelse. Elever og studerende 
reduceres til tal på et ark. Dette giver 
ikke plads til individualitet og læring, og 
fjerner fokus fra læring for læringens 
skyld. Det er i og for sig ikke et problem, 
at den måde, vi vurderer studerende på, 
har en betydning for deres selvopfattelse, 
men det bliver det, når det overskygger 
alt andet og skaber ekstrem konformitet i 
vores uddannelsessystem. Alle har 
forskellige kompetencer, men det 
nuværende system skaber en homogen 
masse af unge mennesker, der udsættes 
for et ekstremt karakterpres” 

Motivation: Forslaget skriver en mere uddybende kritik af karaktersystemet ind 
og sætter fokus på, at det dels stresser unge rigtig meget og dels gør at man ikke 
tør eksperimentere med nogle vilde ideer, men istedet bare skriver det læreren 
gerne vil høre og bliver konform til dét, som i sidste ende er udtryk for de 
herskende normer. Derudover skriver det formuleringen ud, om at det særligt er 
gymnasieelever som rammes af karakterpresset. Det er nok rigtigt i dag, men 
udviklingen går desværre hen imod, at folkeskoleelever også bliver ekstremt 
pressede, så måske er det ikke tilfældet om fem år, hvor papiret måske stadig 
gælder.eb2]  

Stiller(e): Tom Weinreich (SFU Amager), Amalie Bruun Jensen (SFU Amager) 
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ÆF 12a 

I linje 31-34 slettes: 

”Det massive fokus på karakterer er 
problematisk, fordi det skaber socialt 
ulige muligheder for hvilken uddannelse, 
man kan tage. Karakterer er medvirkende 
til at erstatte det fokus, der burde være 
på den rene læring og indlæring. Derfor 
mener SFU, at karakterer bør udfases 
hurtigst muligt.” 

Og erstattes af: 

”Det massive fokus på karakterer tager 
fokus fra den enkeltes udvikling og 
opildner til at konkurrere mod hinanden i 
stedet for at fokusere på egen læring. 
Derfor mener SFU, at vi skal bevæge os 
væk fra brugen af karakterer i hele 
uddannelsessystemet og i stedet fokusere 
på kvalitativ feedback. En karakter skal 
altid være fulgt op af uddybende 
feedback. På længere sigt kæmper vi for 
et uddannelsessystem, hvor man helt kan 
undgå karakterer.” 

Motivation: Lige nu lever vi i et samfund, hvor karakterer er en nødvendighed for 
eksempelvis at kunne studere i udlandet. Vi skal ikke gå på kompromis med 
vores principper om at kvantitative vurderinger er problematiske, men vi må 
også anerkende at en hurtig udfasning vil være skadelig for mange studerendes 
drømme om fx at komme på udveksling i udlandet. På sigt skal det dog være 
klart at vi ønsker at give studerende mulighed for at komme hele vejen igennem 
vores uddannelsessystem uden at skulle møde karakterer og karakterræs. 

Vi nævner desuden, hvordan vi ønsker at håndtere karakterer på de forskellige 
uddannelsesniveauer i linje 127 og 218, og det er derfor modstridende, at vi her 
skriver at vi generelt ønsker at udfase karakterer hurtigst muligt. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus)  

 

  



 10 

ÆF 12b 

I linje 31-34 slettes: 

”Det massive fokus på karakterer er 
problematisk, fordi det skaber socialt 
ulige muligheder for hvilken uddannelse, 
man kan tage. Karakterer er medvirkende 
til at erstatte det fokus, der burde være 
på den rene læring og indlæring. Derfor 
mener SFU, at karakterer bør udfases 
hurtigst muligt.” 

Og erstattes af: 

”Det entydige fokus på karakterer er 
problematisk, fordi det giver et 
unuanceret billede af hvad den enkelte 
studerende kan. Det store fokus på 
karakterer er med til fjerne det fokus, der 
burde være på læring, udvikling og ægte 
feedback. Derfor mener SFU, at brugen af 
karakterer i uddannelsessystemet skal 
begrænses, og i højere grad erstattes af 
andre feedback-værktøjer.”” 

Motivation: Når man diskuterer problemerne, er det vigtigt at skelne imellem 
hvad for nogle problemer karakterer er årsag til, og hvilke problemer karakterer 
er en konsekvens af. Her er det lidt misvisende at sige at karakterer skaber ulige 
muligheder. Det er ikke det faktum er man giver karakterer der skaber ulige 
muligheder. Det er derimod forskelle i unges socioøkonomiske vilkår, hvor de bor 
henne, hvilken skole de går på osv. der skaber ulige muligheder og vilkår. Disse 
problemer forsvinder ikke af, at man fjerner karakterer. Problemet med 
karakterer er at det giver et for unuanceret billede af hvad den studerende kan, 
og derfor bør vi i højere grad bruge andre værktøjer til at vurdere elever og 
forbedre deres læring. Derfor bør vi højere grad bruge andre værktøjer, men ikke 
afskaffe karakterer, som dette forslag skriver ind. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Esther Rørbæk (SFU Århus)  

 

ÆF 12c 

I linje 33-34 slettes: 

”Derfor mener SFU, at karakterer bør 
udfases hurtigst muligt.” 

Og erstattes af: 

”Derfor mener SFU, at karakterer bør 
tillægges langt mindre vægt end de gør i 
dag og kun bør gives i sammenhæng med 
formativ feedback i form af f.eks. en 
skriftlig kommentar eller mundtlig 
begrundelse.” 

Motivation: Karakterer er, alt andet lige, den form for evaluering som vi kender 
til i dag, der er mindst socialt skævvridende. Undersøgelser fra blandt andre 
EVA viser, at der findes større bias ved fx optagelsessamtaler eller caseløsning. 
Derudover er karakterer et gennemskueligt system for elever og studerende og 
det gennemsnit man ender ud med, er alt andet lige, vurderet af mange 
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forskellige lærere og dermed fagpersoner. Dermed ikke sagt, at vores 
karaktersystem er perfekt - For det er det IKKE. Men så længe vi ikke har et 
alternativ, som giver færre sociale skævheder, mener jeg ikke, at vi ubetinget bør 
fjerne dem. Vi bør dog tillæg dem mindre vægt, se mere på andre færdigheder og 
ikke mindst kræve, at elever/studerende altid får et argument for en karakter via 
formativ feedback. 

Stiller(e): Ronja Rose Ravnskov (SFU Amager) 

 

ÆF 12d 

Det oprindelige 

  

ÆF 13a 

I linje 35 slettes: 

”Det er foruroligende, at en eksamen kan 
bremse et individs uddannelsesforløb på 
baggrund af, at én eksamen er fejlet.” 

Og erstattes af: 

”Det må aldrig være tilfældet, at én fejlet 
eksamen bremser et individs 
uddannelsesforløb.” 

Motivation: Det er ikke foruroligende at én eksamen kan være afgørende for 
folks drømme. Det er simpelthen uacceptabelt. Vi bliver nødt til at skærpe 
retorikken dér, for det skal ikke få lov at finde sted længere. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Joakim Lindahl (SFU Køge), Sofie Carlø 
(SFU Køge), Christoffer Koch Andersen (SFU Århus)  

 

ÆF 13b 

I linje 35-36 slettes: 

”Det er foruroligende, at en eksamen kan 
bremse et individs uddannelsesforløb på 
baggrund af, at én eksamen er fejlet.” 

Og erstattes af: 

”Det er foruroligende, at en eksamen på 
grundskoler og ungdomsuddannelse kan 
bremse et individs uddannelsesforløb på 
baggrund af, at én eksamen er fejlet.” 

Motivation: Dette specificerer at der her tale om grundskoler og 
ungdomsuddannelser og ikke videregående uddannelser. Det er nemlig ikke 
tilfældet på videregående uddannelser, hvor du i langt de fleste tilfælde har tre 
forsøg til at bestå en eksamen, og hvor dit karaktergennemsnit (i hvert fald for 
langt de fleste) ikke er adgangsgivende til videre uddannelse. 
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Stiller(e): Ask Juncker Harsløf, Mads Balslev, Anna Ockelmann 

 

ÆF 13c 

Det oprindelige 

 

ÆF 14a 

I linje 41-42 slettes: 

”SFU mener, at man allerede nu bør have fire eksamensforsøg på alle 
uddannelsesinstitutioner.” 

Motivation: Dette giver ikke mening på grundskoler, hvor man ikke på samme 
måde opererer med eksamensforsøg. Her har man en syge- og reeksamen. 
Problemet er her dog ikke antallet af eksamensforsøg, men karakterkravene til 
ungdomsuddannelserne, som adresseres senere i papiret. 

Sætningen giver heller ikke mening på ungdomsuddannelser, da det at du 
dumper en eksamen ikke betyder, at du ikke kan fortsætte. Problemet på 
ungdomsuddannelserne er, at man anvender simpelt gennemsnit til at vurderer 
folk, som allerede er adresseret i afsnittet ovenfor. En dumpet eksamen eller en 
dårlig karakter kan således ødelægge dit snit, men flere eksamensforsøg er ikke 
løsningen på dette, det er kun et opgør med karaktergennemsnittet. 

På videregående uddannelser har man allerede 3 eksamensforsøg med 
dispensationsmulighed for flere. Det er ikke meningsløst at tilføje et 4. forsøg 
her, men det løfter ikke den studerendes retssikkerhed, og det kommer til at 
fremstå som overbudspolitik, at vi bare giver flere eksamensforsøg uden at sige 
hvorfor. 

Stiller(e): Ask Juncker Harsløf (SFU Amager), Mads Balslev (SFU Amager), og 
Anna Ockelmann (SFU Nørrebro) 
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ÆF 14b 

I linje 41-42 slettes: 

”SFU mener at man allerede nu bør have 
fire eksamensforsøg på alle 
uddannelsesinstitutioner.” 

Og erstattes af: 

”SFU mener, at man bør have tre 
eksamensforsøg på alle 
uddannelsesinstitutioner og altid 
mulighed for at tage faget om, og derefter 
tre nye eksamensforsøg.” 

Motivation: Det afgørende er ikke, om man har tre eller fire eksamensforsøg, men 
om man bliver smidt ud af sin uddannelse, fordi der er et fag, som man ikke kan 
klare. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

ÆF 14c 

Det oprindelige 

  

ÆF 15  

På linje 42 efter ”på alle uddannelsesinstitutioner” indsættes: 

”, med mulighed for at søge dispensation til flere” 

Motivation: På Københavns Universitet har man ret til tre eksamensforsøg og 
kan søge dispensation til flere. SFU bør bakke op om muligheden for 
dispensationsretten, da der også kan ligge ukontrollerede faktorer til grund for, 
at man ikke kunne klare de ordinære eksamensforsøg. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Joakim Lindahl (SFU Køge), Sofie Carlø 
(SFU Køge), Christoffer Koch Andersen (SFU Århus) 

  

ÆF 16  

I linje 48 efter ”vælge sin problemstilling.” indsættes: 

”Dog anerkender SFU også, at den mundtlige eksamen også har sine kvaliteter, 
den skal blot ikke stå alene.” 
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Motivation: De eksamensformer, som nævnes kan, ligesom den mundtlige 
udenadslære, forskellige ting og forskellige typer af elever er gode til det. Det ene 
udelukker ikke det andet. 

Stiller(e): Mads Balslev Hansen (SFU Amager) 

  

ÆF 17 - Vedtages ÆF 17 falder ÆF 16 

I linje 45-50 slettes: 

”I dag prioriterer man udenadslære som forberedelse på unødvendige prøver. 
SFU mener, at de meget rigide eksamensformer, man har i dag, bør erstattes af 
flere forskellige måder at måle folks faglighed på. Dette kunne f.eks. være 
afslutningsprojekter eller dybdegående skriftlige opgaver, hvor man selv kan 
vælge sin problemstilling. Herved giver vi mulighed for, at man kan måle folks 
færdigheder på en mere divers måde, der ikke kun afhænger af ens hukommelse 
og udenadslære.” 

Motivation: Grundlæggende afspejler afsnittet en kritik af uddannelsessystemet 
som det var for 50 år siden og ikke som det er i dag. Tendensen har de sidste par 
årtier været i retning af langt mindre udenadslære og langt mere fokus på 
projekter og større skriftlige opgaver. Elever skal ikke længere kunne det 
periodiske system,kongerækken eller navnene på alle danske provinsbyer 
udenad. De bliver målt og vejet på evnen til at søge information, analysere, 
diskutere, vurdere og perspektivere. Eksamensformer som 24-timers-eksamener, 
takehome-prøver, portføljeeksaminer og synopsiseksamen er alle prøveformer 
der er kommet til inden for de sidste 10-15 år og netop repræsenterer et opgør 
med fokus på paratviden og hukommelse. Samtidig bliver overgår flere og flere 
prøver fra at være uden til at være med hjælpemidler. Afsnittet skal altså slettess 
da det grundlæggende ikke beskriver virkeligheden.  

 

ÆF 18 

I linje 52 efter: ”længere være en” indsættes: 

”bærende” 

Motivation: Karakterer er, alt andet lige, den vurderingsfaktor der anvendes i 
dag, som giver mindst social bias. Derudover er et optagesystem baseret på 
karakterer gennemskueligt for ansøgerne, hvilket faktisk tilgodeser 
førstegenerations-akademikere. Karakterer skal derfor ikke udgå, men de skal 
tillægges langt mindre vægt end i dag og det skal suppleres med muligheden for 
andre måder at optage på. Desuden mener jeg, at man bør fjerne muligheden for 
at lave et generelt karakterkrav, som man ser de på Aarhus og Københavns 
universitet, men det kan man også sagtens med denne ændring. 

Stiller(e): Ronja Rose Ravnskov (SFU Amager) 
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ÆF 19 

I linje 53 efter ”gennemførelse af relevante fag” indsættes: 

”på bestemte niveauer” 

Motivation: Det er vigtigt at fremhæve,at vi stadig mener, at der skal et bestemt 
niveau af at fag til at læse bestemte fag på en videregående uddannelse. 

Stiller(e): Tilde Malund Jensen (SFU Horsens) 

  

ÆF 20 

I linje 54 slettes: 

”geografisk balance” 

Motivation: Vi ønsker geografisk balance fjernet, da vi ikke ønsker at indskærpe 
det fri optagelse valg yderligere end foreslået. 

Stiller(e): Maja Haubenreisser Poulsen (SFU Frederikshavn) Trine Horsens (SFU 
Aalborg) 

  

ÆF 21 

I linje 55 efter ”i ansøgernes ønsker” indsættes: 

”og arbejdsmarkedets udvikling” 

Motivation: Mange af de studerende, som angiver at de mistrives eller er 
stressede angiver som årsag, at de er nervøse for fremtiden og muligheden for at 
få et job. I et optagesystem er det derfor nødvendigvis også at have højde for 
udviklingen på arbejdsmarkedet, så vi ikke uddanner til arbejdsløshed eller 
kommer til at mangle bestemte faggrupper. Det er både af stor betydning for den 
enkelte studerende og samfundet som helhed. 

Stiller(e): Ronja Rose Ravnskov (SFU Amager) 

 

ÆF 22a - Vedtages ÆF 22a falder ÆF 18, ÆF 20 og ÆF 21 
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I linje 51-55 slettes: 

”SFU vil indføre et nyt optagesystem på 
videregående uddannelser. Karakterer 
skal ikke længere være en faktor. 
Adgangskravet skal bestå i en bestået 
ungdomsuddannelse og eventuelt 
gennemførelse af relevante fag. 
Fordelingen af de studerende skal foregå 
med hensyn til geografisk balance og 
social sammensætning af elevmassen på 
studierne med udgangspunktet i 
ansøgernes ønsker.” 

Og erstattes af: 

”SFU vil indføre et nyt optagelsessystem 
på videregående uddannelser. I stedet for 
kun at optage på baggrund af 
karaktergennemsnit, skal langt flere 
faktorer tillægges en betydning. Optag 
skal kunne ske på baggrund af 
optagelsessamtaler, faglige interesser, 
motivation, vurderinger af kompetencer 
inden for relevante fag og lign. Hvilke 
faktorer der lægges vægt på i optaget, 
skal den enkelte uddannelsesinstitution 
have indflydelse på.” 

Motivation: Det der står i papiret om vores optagelsessystem lige nu er ret 
problematisk. For det første mener vi det er forkert at sige at karakterer ikke må 
spille en rolle overhovedet. Kun at karakterer bør fylde mindre. For det andet at 
fordelingen af studerende på videregående uddannelser, skal ske på baggrund af 
en fordeling efter geografiske og sociale karakteristika, hvilket virker ret 
underligt. Og for det tredje, fordi der ikke står noget om at institutionerne selv 
skal have indflydelse på hvad de optager ud fra, hvilket synes ret væsentligt. 
Dette er skrevet ind i dette forslag. Vi bør have et optagelsessystem som bygger 
på mange forskelligartede faktorer, og hvor uddannelsesinstitutionerne skal have 
indflydelse på hvordan de optager. Det er hvad forslaget skriver ind. 

Stiller(e): Rasmus (SFU Århus), Esther Rørbæk (SFU Århus), Seda Kekec (SFU 
Århus) 
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ÆF 22b - Vedtages ÆF 22b falder ÆF 18, ÆF 20 og ÆF 21 

I linje 51-55 slettes: 

”SFU vil indføre et nyt optagesystem på 
videregående uddannelser. Karakterer 
skal ikke længere være en faktor. 
Adgangskravet skal bestå i en bestået 
ungdomsuddannelse og eventuelt 
gennemførelse af relevante fag. 
Fordelingen af de studerende skal foregå 
med hensyn til geografisk balance og 
social sammensætning af elevmassen på 
studierne med udgangspunktet i 
ansøgernes ønsker.” 

Og erstattes af: 

”SFU vil indføre et nyt optagelsessystem 
på de videregående uddannelser. De 
nuværende måder at optage studerende 
tilgodeser borgerskabet, fordi både 
karakterer og motiverede ansøgninger har 
massive sociale slagsider og skaber meget 
ens grupper af privilegerede studerende. 
SFU ønsker en model, hvor alle med de 
faglige kompetencer, i form af en bestået 
ungdomsuddannelse og eventuelt 
gennemførelsen af relevante fag, søger 
fem uddannelser. Ud af dem er ansøgeren 
garanteret optag på en af dem, ud fra 
hensyn som sikrer en divers 
studentergruppe ud fra parametre såsom 
kønslig fordeling, geografi og social 
balance.” 

Motivation: Forslaget fungerer grundlæggende sådan, at hvis man helt vildt 
gerne vil læse statskundskab, så kan man vælge at søge ind på dét og 
samfundsfag i København og Aarhus og politik og administration i Aalborg. Så 
er man garanteret at læse noget man har lyst til, hvis man er villig til at flytte for 
det. Hvis man så helt vildt gerne vil bo i odense, kan man søge fem ting dér. 

Forslaget imødekommer på den måde, at man kommer ind på et drømmestudie, 
samtidig med at det sikrer imod nogle af de skævheder, som endnu friere optag 
måske ville føre til. Samtidig giver det mulighed for at tage hensyn til at skabe 
mangfoldige studiemiljøer, som giver plads til mere forskellige mennesker. 

Stiller(e): Amalie Bruun Jensen, Søren Nørgaard, Tom Weinreich 
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ÆF 22c - Vedtages ÆF 22c falder ÆF 18, ÆF 19, ÆF 20 og ÆF 21 

I linje 51-55 slettes: 

”SFU vil indføre et nyt optagesystem på 
videregående uddannelser. Karakterer 
skal ikke længere være en faktor. 
Adgangskravet skal bestå i en bestået 
ungdomsuddannelse og eventuelt 
gennemførelse af relevante fag. 
Fordelingen af de studerende skal foregå 
med hensyn til geografisk balance og 
social sammensætning af elevmassen på 
studierne med udgangspunktet i 
ansøgernes ønsker.” 

Og erstattes af: 

”SFU vil sigte mod en gradvis 
implementering af et frit 
optagelsessystem på videregående 
uddannelser, så enhver ung selv kan 
vælge hvad de brænder for at læse og 
uddanne sig til. En sådan indfasning skal 
ske i tæt samarbejde med de enkelte 
uddannelser. Der skal sættes rigelige 
midler af til at sikre de strukturelle 
rammer, såsom undervisere og lokaler, så 
kvaliteten sikres. I et uddannelsessystem 
med frit optag vil der netop ikke være 
behov for karakterer, og de vil dermed 
kunne afskaffes. Denne implementering 
af frit optag kræver også en stærk 
uddannelsesvejledning, hvor alle igennem 
flere personlige samtaler, 
uddannelsesbesøg og lignende kan 
hjælpes med at tage en velovervejet 
beslutning om, hvilken vej i 
uddannelsessystemet, der passer dem 
bedst.” 

Motivation1: Forslaget skriver en mere uddybende kritik af karaktersystemet ind 
og sætter fokus på, at det dels stresser unge rigtig meget og dels gør at man ikke 
tør eksperimentere med nogle vilde ideer, men istedet bare skriver det læreren 
gerne vil høre og bliver konform til dét, som i sidste ende er udtryk for de 
herskende normer. Derudover skriver det formuleringen ud, om at det særligt er 
gymnasieelever som rammes af karakterpresset. Det er nok rigtigt i dag, men 
udviklingen går desværre hen imod, at folkeskoleelever også bliver ekstremt 
pressede, så måske er det ikke tilfældet om fem år, hvor papiret måske stadig 
gælder. 

Stiller(e)1: Tom Weinreich (SFU Amager)   

Motivation 2: Jeg mener det er vigtigt at vi i SFU har en ambition om at frit 
optag er målet, så alle har lige muligheder for at blive, det de har lyst til. 

Stiller(e) 2: Tilde Malund Jensen (SFU Horsens) 

Motivation 3: Vi ønsker at sætte fokus på vejledning og det frie optagelsesvalg - 
og vi mener at dette er den mest optimale måde at gøre det. 

Stiller(e) 3: Maja Haubenreisser Poulsen (SFU Frederikshavn) Trine Horsens 
(SFU Aalborg) 
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22d - Vedtages ÆF 22d falder ÆF 20 og ÆF 21 

I linje 53-55 slettes: 

”Fordelingen af de studerende skal foregå 
med hensyn til geografisk balance og 
social sammensætning af elevmassen på 
studierne med udgangspunkt i ansøgernes 
ønsker.” 

Og erstattes af: 

”Fordelingen af de studerende skal ske 
med hensyn til de studerendes ønsker, 
men også til deres evner. Det er i sidste 
ende altid de enkelte uddannelsessteder, 
der må lægge linjen for hvilke studerende, 
de ønsker at optage. Det er nemlig de 
enkelte uddannelsessteder, der ved hvad 
der gør en god studerende på netop deres 
uddannelse. Og det er 
uddannelsesstederne selv, der må vælge 
den optagelsesform, der sikre de bedst 
mulige studerende til den enkelte 
uddannelse.” 

Motivation: Fordelingen af de studerende på videregående uddannelser, skal ikke 
ske med hensyn til noget som helst andet en de studerendes evner og ønsker. 
Uddannelsesinstitutionerne skal have selvbestemmelse over hvilke studerende de 
ønsker at optage, og med hvilken optagelsesformat de ønsker. Det er den enkelte 
uddannelse, der har ekspertisen til at vurderer hvilke evner og kompetencer, der 
er relevante på den enkelte uddannelse. Det skal ikke være karakterer, der er 
afgørende - eftersom vi ønsker at udfase dem - men derimod skal de enkelte 
uddannelsessteder kunne vælge, hvordan de ønsker at optage studerende, og efter 
hvilke kriterier. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg) 

  

ÆF 22e 

Det oprindelige 
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TEMA 2: ‘ET SAMLET UDDANNELSESSYSTEM’ OG 
‘FOLKESKOLEN’ (LINJE 56-90) 

 

ET SAMLET UDDANNELSESSYSTEM (LINJE 56-90) 

 

ÆF 23 - Vedtages UK 1 inkorporeres det i ÆF 23. 

I linje 58-59 slettes: 

”Derfor skal man først og fremmest 
kunne tage sin uddannelse på nedsat tid, 
hvis man rammes af livet, stress eller 
sygdom.” 

Og erstattes af: 

"Først og fremmest skal mulighederne for 
at tage sin uddannelse på nedsat tid 
udvides eller, hvis de ikke eksisterer, 
skabes - særligt hvis man rammes af 
sygdom eller stress." 

Motivation: Vi lærer alle forskelligt, og muligheden for at tage sin uddannelse på 
nedsat tid skal ikke kun gælde folk, der rammes af sygdom og stress. Særligt på 
de videregående uddannelser skal vi have udvidet muligheden for at kunne tage 
sin uddannelse i det tempo, der passer én bedst. 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

   

ÆF 24  

I linje 59 efter ”stress eller sygdom.” indsættes: 

”Af samme grund skal man altid have mulighed for at kunne tage fag om, hvis 
man er nødsaget til det grundet sygdom.” 

Motivation: Det er ikke nok kun at kunne tage sin uddannelse på nedsat tid. Hvis 
man er syg, kan det også være nødvendigt at tage fag om, hvis man er gået glip af 
undervisning, eller ikke har kunnet indlære - eller huske - pensum. 

Stiller(e): Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager) 

 

ÆF 25 

I linje 61 slettes: 

”socialt og psykisk” 
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Motivation: social og psykisk er en for afgrænset definition af hvilke problemer 
der kan være 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) Line 
Petersen (SFU Aalborg) 

 

ÆF 26a   

I linje 64-65 slettes: 

”Alle uddannelser skal derfor have rammer, der rummer ethvert fysisk handicap 
eller psykisk sygdom.” 

Motivation: Vi synes ikke, at alle uddannelser skal kunne rumme alle, da det i 
praksis ikke kan lade sig gøre. Eksempelvis vil en person, der mangler begge 
arme, have svært ved at tage en tømreruddannelse. Det stiller uopnåelige krav 
for uddannelsesinstitutionerne. Derudover står der allerede i de foregående 
linjer, at mennesker med fysisk handicap eller psykisk sygdom, skal kunne tage 
en uddannelse. 

Stiller(e): Maja Lundgaard Ryaa (SFU Amager), Kamma Ofelia Strøm (SFU 
Amager) og Safran Saunte Madsen (SFU Nørrebro) 

 

ÆF 26b 

I linje 64 slettes: 

”Alle uddannelser skal derfor have 
rammer, der rummer ethvert fysisk 
handicap eller psykisk sygdom.” 

Og erstattes af: 

”Alle uddannelser skal derfor have 
rammer, der sikrer rimelig individuel 
tilpasning til ethvert fysisk eller psykisk 
handicap. Således at Danmark kommer til 
at leve op til FN’s Handicapkonvention og 
sikrer lige ret til uddannelse uden 
diskrimination for alle mennesker uanset 
handicap.” 

Motivation: Reelt set er der uddannelser, man ikke vil kunne tage med bestemte 
handicap eller funktionsnedsættelser. Fx er det svært at være gardner, hvis man 
ikke kan bøje sine knæ. Det ændre dog ikke på, at alle uddannelser, skal være 
åbne og ikke-diskriminerende overfor mennesker med handicap. Derfor bruger 
FN’s Handicapkonvention begrebet “ret til rimelig individuel tilpasning” der 
betyder, at uddannelserne skal tilpasse sig i så vid udstrækning som muligt. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus), 
Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager), Esther 
Rørbæk (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus) 
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ÆF 26c  

I linje 57-65 slettes: 

”Vores uddannelsessystem skal være 
kendetegnet af, at man aldrig møder en 
lukket dør. Derfor skal man først og 
fremmest kunne tage sin uddannelse på 
nedsat tid, hvis man rammes af livet, 
stress eller sygdom. Rammerne 
derhjemme kan for flere også være stærkt 
forstyrrende for deres uddannelsesforløb. 
Derfor skal der være mulighed for 
alternative boformer eller 
overnatningsmuligheder for børn, der 
lever i socialt og psykisk belastende 
rammer. Der skal ikke herske nogen tvivl 
om, at intet handicap, psykisk sygdom 
eller lignende skal stå i vejen for, at du 
tager en uddannelse. Alle uddannelser 
skal derfor have rammer, der rummer 
ethvert fysisk handicap eller psykisk 
sygdom.” 

Og erstattes af: 

”Vores uddannelsessystem skal sikre at 
alle, uanset fysiske og psykiske sygdomme 
og handicap, har en fair mulighed for at 
tage den uddannelse de ønsker. Der skal 
ikke herske tvivl om, at intet handicap, 
psykisk sygdom eller andre former for 
vanskelige omstændigheder, skal stå i 
vejen for om man kan tage en uddannelse. 
Dette kan gøres ved f.eks. at sikre at 
uddannelser har rammer, der kan rumme 
ethvert fysisk og psykisk handicap, eller 
at man kan tage sin uddannelse på nedsat 
tid, hvis man rammes af sygdom” 

Motivation: Forslaget gør flere ting. For det første beskriver lidt mere klart og 
fokuseret hvad der er intentionen i afsnittet - nemlig at psykiske, fysiske og 
“sociale” handicaps ikke må begrænse ens muligheder for at tage en uddannelse. 
For det andet skriver det formuleringen, om at folk ikke må møde en lukket dør 
ud, da det virker lidt underligt at skrive. Medmindre man mener at alle skal 
kunne komme ind på alle uddannelser, uden at leve op til nogle krav, er der nødt 
til at være nogle lukkede døre og begrænsninger. For det tredje skriver det også 
ud at det skal være uddannelsessystemets opgave at sikre alternative boformer, 
for børn og unge i socialt og psykisk belastende rammer. Det synes vi ikke bør 
være uddannelsessystemets opgave, men derimod de sociale myndigheders. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Esther Rørbæk, (SFU Århus), Jeppe 
Riis (SFU Århus) 

 

ÆF 26d  

Det oprindelige 
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ÆF 27 

I linje 70 efter ”til forskellige løsninger” indsættes: 

” - og som har en relevant uddannelse, der giver de bedste forudsætninger for at 
hjælpe” 

Motivation: Som det står nu, kan det godt tolkes som om at vi ikke er imod at 
man henter en tilfældig ind fra gaden til at forestå samtalerne. Folk, der har 
problemer - uanset hvad slags - skal selvfølgelig mødes af fagligt kompetente 
folk til at hjælpe dem, og det skal specificeres. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Joakim Lindahl (SFU Køge), Sofie Carlø 
(SFU Køge), Christoffer Koch Andersen (SFU Århus) 

 

ÆF 28 - Vedtages ÆF 28 falder ÆF 27 

I linje 66-70 slettes: 

”Selvom man ikke er syg, kan alle have brug for at tale med en om det, som man 
går og døjer med, og hvordan det har indflydelse på ens uddannelsesforløb. Der 
skal derfor på alle skoler være en, man kan gå til. Det skal ikke være en 
studievejleder eller anden, som man har noget fagligt at gøre med. Det skal være 
en person, som kan hjælpe en - også til forskellige løsninger.” 

Motivation: Jeg vil gerne slettes afsnittet fordi det virker meget ukonkret og 
samtidigt overflødigt i et papir der allerede er meget langt. SFU bakker allerede 
op om studievejleder, fremskudt social indsats på uddannelserne,stærke elevråd 
og gratis psykologhjælp. Vi mener allerede at man har ret til nogen at snakke 
med om alt fra uddannelsesvilkår, den sociale situation, det faglige eller trivsel. 
Derfor har jeg svært ved at se hvad afsnittet gør ud over at forvirre og fylde. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Ditte Graven (SFU Odense) 

 

ÆF 29 

I linje 71-73 slettes: 

”For at få mest ud af den uddannelse man 
tager, er det vigtigt, at de fysiske, men 
særligt sociale, rammer er i orden.” 

Og erstattes af: 

”For at få mest ud af den uddannelse man 
tager, er det vigtigt, at de fysiske og 
sociale rammer er i orden.” 

Motivation: De sociale rammer er ikke vigtigere end de fysiske. 

Stiller(e): Astrid Carøe (SFU Sorø-Slagelse) 
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ÆF 30 

Efter linje 77 som nyt afsnit indsættes: 

”I folkeskolen bliver de fleste bevidste om egen kønsidentitet og seksuelle 
orientering. Dette skaber ofte problemer, da man afviger fra de binære 
samfundsnormer, hvilket kan betyde udfordringer derhjemme eller på skolen 
blandt andre. Dette resulterer i isolation og eksklusion, som er medvirkende til at 
hæmme det egentlige fokus på uddannelse og den personlige dannelse. 

Derfor er det essentielt, at skolernes lærere og pædagoger er udrustede til at 
håndtere og hjælpe elever, der oplever problematikker i forbindelse med at have 
en kønsidentitet eller seksuel orientering, som afviger fra normen. Ligeledes er 
det centralt, at eleverne tidligt for forståelse for, at afvigelser fra 
samfundsnormerne ikke er forkerte, men derimod naturlige og en del af 
mangfoldigheden. 

Dette kunne et tiltag som normkritisk seksualundervisning skabe grundlag for, 
da eleverne herigennem lærer, at der findes andre seksualiteter end 
heteroseksualitet og andre kønsidentiteter end cismand/-kvinde – herved givet, at 
der også er andre måder at vise kærlighed og have samleje på. Eleverne får ikke 
blot forståelse for andre seksualiteter og kønsidentiteter, men lærer også at 
forholde sig kritisk til de nuværende kønsstereotyper.” 

Motivation:  Det er helt seriøst et kæmpe problem. Netop fordi ingen reelt er 
rustede til at støtte op om LGBTQIA+-elever, der begynder at forstå deres 
identitet og møder en masse udfordringer på grund af den, så taber vi rigtig 
mange på gulvet. Børn udvikler depressioner og bliver selvmordstruede, de bliver 
ude af stand til at passe deres skolegang, og det kommer til at skade dem resten 
af livet. Jo tidligere man griber dem, jo hurtigere kan man sikre at det ikke sker. 
Desuden vil den slags oplysning også føre til, at man ikke i voksenlivet skal 
udsættes for diskrimination og uacceptabel adfærd. Det er så lille en ting, der 
kan gøre så kæmpe en forskel. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Joakim Lindahl (SFU Køge), Sofie Carlø 
(SFU Køge), David Raun Senderovitz (SFU Køge), Andreas Berendt Bæk (SFU 
Køge), Christoffer Koch Andersen (SFU Aarhus) 

 

ÆF 31 

På linje 81 efter ” udvider ens horisont” indsættes: 

”, og især overgangen fra daginstitution til folkeskole skal individualiseres mere, 
så man ikke tvinges for tidligt i skole fordi man er født på det forkerte tidspunkt 
af året” 

Motivation: Sådan er det lige nu, hvilket Jacob Mark også konstant taler om. Det 
volder kæmpe problemer, at børn, der slet ikke er klar til at komme ud af 
sandkassen og ind i klasseværelset bliver tvunget til det, og mange problemer 
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kan helt undgås hvis man laver så tidlig en indsats og sikrer at ingen påbegynder 
deres uddannelsesforløb før de er klar. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Joakim Lindahl (SFU Køge), Andreas 
Berendt Bæk (SFU Køge), Sofie Carlø (SFU Køge), Christoffer Koch Andersen 
(SFU Århus) 

 

ÆF 32 

I linje 86 slettes: 

”og fagforeningerne” 

Motivation: Det er et problem, at private udbydere i høj grad bestemmer 
udbuddet af efteruddannelse, men fagforeningerne har et stort kendskab til 
udviklingen på arbejdsmarkedet, som universiteterne og professionshøjskolerne 
ikke nødvendigvis kender. Derudover kan de i højere grad end 
uddannelsesinstitutionerne udbyde nichefag eller -kurser for specifikke 
faggrupper som fx freelancere eller selvstændige i enkeltmandsvirksomheder. 
Derfor bør det fortsat være muligt for fagforeninger at bidrage til deres 
medlemmers efteruddannelse. 

Stiller(e): Ronja Rose Ravnskov (SFU Amager) 

  

ÆF 33 

I linje 87 slettes: 

”mere op” 

Og erstattes af: 

”helt op” 

Motivation: Vi kan godt tillade os at være ambitiøse. Hvis vi mener at folk skal 
have frihed til at efter- og videreuddanne sig skal vi også mene at folk har frihed 
til at efter- og videreuddanne sig. Vi bør ikke sætte en begrænsning på. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Sofie Carlø (SFU Køge), Christoffer Koch 
Andersen (SFU Århus) 

  

ÆF 34 

I linje 90 efter ”udbyder af muligheder.” indsættes: 

”Derudover vil SFU styrke AMU systemet, der pt. er begrænset til at tilbyde 
efteruddannelse til ufaglærte og faglærte der er i job eller på dagpenge. Fremover 
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skal AMU-kurser også tilbydes til personer med videregående uddannelser samt 
borgere på f.eks. kontanthjælp.” 

Motivation: AMU kurser er en mulighed for efteruddannelse, som er sat i system 
og skaber gode resultater. Desværre er systemet begrænset til en bestemt 
målgruppe selvom det sagtens kunne have godt af at blive bredt ud til flere. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 

 

ÆF 35 

I linje 56 slettes titlen ”ET SAMLET UDDANNELSESSYSTEM” og erstattes af 
den nye titel ”TRIVSEL FOR ALLE”. 

Derudover indsættes en ny titel efter linje 77: ”ET SAMLET 
UDDANNELSESSYSTEM” 

Motivation: Som det er nu passer titlen “et samlet uddannelsessystem” ikke til 
hele afsnittet. Den første del handler om trivsel, og derfor mener vi, at afsnittet 
bor deles i to, for at fremme forståelsen 

Stiller(e): Kamma Ofelia Strøm (SFU Amager), Safran Saunte Madsen (SFU 
Nørrebro) 

 

FOLKESKOLEN (LINJE 91-156) 

 

ÆF 36 

I linje 96-97 slettes: 

”Alle elever skal have valgfag i både 
kreative og håndværksmæssige fag, så der 
er plads til fordybelse.” 

Og erstattes af: 

”Alle elever skal have både kreative og 
håndværksmæssige fag, så man får 
kendskab til og erfaring med flere 
områder.” 

Motivation 1: Folkeskolen skal åbne alle muligheder, og det gør den ikke, hvis 
man kun har boglige fag. Derfor skal kreative og håndværksmæssige fag ikke 
kun være valgfag men være obligatorisk. 

Stiller(e) 2: Kamma Ofelia Strøm (SFU Amager), Maja Lundgaard Ryaa (SFU 
Amager), Anna Ockelmann (SFU Nørrebro) og Safran Saunte Madsen (SFU 
Nørrebro) 

Motivation 2: Det gavner børns udvikling at have kreative og håndværksmæssige 
fag selv hvis de ikke er gode til dette 
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Stiller(e): Valdemar Hundebøll Benzon (SFU Aalborg) 

 

ÆF 37a  

I linje 103-104 slettes: 

”Eleverne skal også have et IT-fag med undervisning i programmering, 
hardware, sikkerhed og etik.” 

Motivation: Det beskrevne fag virker til at have ekstremt brede mål. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Ditte Graven (SFU Odense) 

  

ÆF 37b 

I linje 103-104 slettes: 

”Eleverne skal også have et IT-fag med 
undervisning i programmering, hardware, 
sikkerhed og etik.” 

Og erstattes af: 

”Eleverne skal også have et IT-fag med 
undervisning i IT-sikkerhed, så de lærer, 
hvordan man laver et godt password og 
undgår phishing m.m. De skal lære en 
smule hardware og programmering, så de 
lærer hvordan en computer fungerer, og 
så de ved. hvad man kan og ikke kan på 
en computer. Sidst men ikke mindst skal 
de lære om etik, der også gælder på 
nettet, så de bliver klar til en livslang 
færden på internettet.” 

Motivation: Det skal gøres mere præcis, hvad vi mener IT-faget indeholder. 
Derfor har jeg uddybet det og har fået hjælp fra min ven, der læser datalogi. 

Stiller(e): Tilde Malund Jensen (SFU Horsens) 

  

ÆF 37c  

I linje 103-104 slettes: 

”Eleverne skal også have et IT-fag med 
undervisning i programmering, hardware, 
sikkerhed og etik.” 

Og erstattes af: 

”Vi skal løbende tilpasse og tilføje fag 
som bedre afspejler den verden vi lever i.” 

Motivation: Det virker underligt at nævne ét nyt fag, vi gerne vil have i 
folkeskolen, når vi løbende har idéer om nye fag, der er relevante for eleverne i 
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folkeskolen - både indenfor IT og kodning, men også meget andet, der er 
relevant. 

Stiller(e): Astrid Carøe, (SFU Sorø-Slagelse) 

 

ÆF 37d  

Det oprindelige 

 

ÆF 38a   

I linje 111-112 slettes: 

”Derudover mener SFU, at der skal være 
et klasseloft på 20 elever.” 

Og erstattes af: 

”Derudover ønsker SFU at der er flere 
lærere pr elev. At beslutninger og 
prioriteringer foregår så lokalt som 
muligt er dog altafgørende for SFU. 
Derfor er vi imod et nationalt bestemt 
krav om antallet af elever per klasse eller 
per lærer, dette bør i stedet være en 
kommunal prioritering.” 

Motivation: I SFU og SF er vi enormt glade for at tale om vores tro på lokalt 
demokrati og på at mere magt skal flyttes fra Christiansborg og i kommunerne. 
Det bør vi tage konsekvensen af i stedet for at gå ind for øget centralisering. Vi 
vil fortsat kæmpe for en lavere klassekvotient, men vi vil gøre det lokalt. Der er 
ingen grund til at tro at 20 eller 12 eller noget andet tal repræsenterer nogen 
national sandhed om den gode folkeskole hele vejen fra Hellerup til Hobro, at 
opnå den samme kvalitet for børnene kan sagtens kræve forskellige 
klassekvotienter fra kommune til kommune afhængig af f.eks. børnenes 
baggrund. Der kan også være stor forskel på hvad klassekvotienten bør være 
afhængig af om der er mange inklusionselever i klassen eller om de i et separat 
specialtilbud. Derudover er den slags standarder problematiske at håndhæve, de 
kan omgås på mange måder; kommunerne kan reelt ende med at kunstige 
holddelinger og klasser f.eks. to separate klasser a 12 elever, der så har fælles 
undervisning med 1 lærer halvdelen af tiden. 

Endelig synes jeg grundlæggende at man skal være opmærksom på at man binder 
kommunens ressourcer på en bestemt måde. Hverken før,under eller efter revoen 
kommer kommunerne til at levere uendeligt med velfærd, når man tvinger 
kommunen til at have en klassekvotient på f.eks. 20 tvinger man dem til at finde 
pengene et andet sted. Det kunne være udsatte børn,arbejdsløse eller indsatsen 
for hjemløse. Når man står med et svært valg om hvad der skal prioriteres som 
lokalsamfund bør det være lokalsamfundet der selv prioriterer det, ikke 
Folketinget. 
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Stiller(e): Søren Nørgaard(SFU Vanløse-Brønshøj) 

  

ÆF 38b  

I linje 111-112 slettes: 

”Derudover mener SFU, at der skal være 
et klasseloft på 20 elever.” 

Og erstattes af: 

”Derudover mener SFU, at der skal være 
et klasseloft på 12 elever.” 

Motivation: Hvis vi reelt vil have en inkluderende folkeskole, skal 
klassestørrelserne så langt ned, at man kan rumme børn med autisme, adhd, 
social angst og psykiske sygdomme. Der er allerede i dag folkeskoler, der 
arbejder med helt små klassestørrelser. Hvis vi reelt mener, at der skal være 
plads til individuel læring og differentieret undervisning, skal vi have 
klassestørrelserne helt derned, hvor læreren har mulighed for at forholde sig til 
den enkelte elev som individ. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus), 
Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager) 

 

ÆF 38c  

Det oprindelige 

 

ÆF 39 

I linje 114 efter ”eller kommunale målsætninger.” indsættes: 

”Derfor skal det grundlæggende være barnet, i det omfang det er muligt og 
alternativt forældre, der tager valget mellem inklusion i normalklassen, 
specialtilbud eller en blandingsløsning. Dette sker på baggrund af en relevant 
faglig vurdering.” 

Motivation: Det vil gøre det umuligt for skoler og kommuner at bruge inklusion 
som en spareøvelse. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 
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ÆF 40 

I linje 115 efter ”forbindelse med inklusionen.” indsættes: 

”Derudover mener vi, at lærere skal være tilstrækkeligt informeret om særlige 
behov som autisme, ADHD og ordblindhed. Dette kan ske i form af obligatoriske 
kurser og en vidensbank, som lærerne både er forpligtet til og har mulighed for 
at benytte. Med den rette viden kan lærere både hjælpe de tidligt diagnosticerede 
børn, og dem der uden hjælp ville blive tabt i systemet.” 

Motivation: Der er alt for mange lærere i den danske folkeskole der ikke har 
tilstrækkelig eller nødvendig viden om særlige behov, og derfor misforstår, 
hvilke behov et barn har, eller hvorfor barnet agerer som det gør, og derfor kan 
læreren ikke give den rette hjælp. Det er vigtigt at lærere kan hjælpe børn med 
ordblindhed, og at de f.eks. ved at aspergers går under autisme, og at børn ikke 
nødvendigvis behøver at hoppe rundt i gardinerne for at have ADHD. Vi skal 
både kunne hjælpe de børn der får en tidlig diagnose, samt øge muligheden for at 
få de børn udredt i tide, der går under radaren, og måske ellers først vil blive 
udredt i teenage- eller voksenalderen. Jo senere et barn bliver udredt, jo større 
sandsynlighed er der både for, at barnets præstation og dermed 
fremtidsmuligheder bliver påvirket, samt at der udvikles følgediagnoser som 
angst og depression. 

Stiller(e): Nanna Wiinberg Meyer (SFU Aabenraa-Haderslev), Hannah Gaudesen 
(SFU Vejle) 

 

ÆF 41 

I linje 117 efter ”den pædagogiske opgave.”indsættes: 

” Beslutninger om indstilling til specialtilbud og betaling af dette, bør ikke ligge 
ved skolelederen. Fagligt kompetente personer skal foretage vurderingen, og 
skolens økonomi skal ikke påvirke beslutningen. Pengene bør komme fra et 
højere sted, f.eks. kommunen, så de rette ressourcer stadig kan gives til barnet 
uanset alder og hvor barnet trives bedst.” 

Motivation: Det er vigtigt, at alle elever har adgang til hjælp uanset skolens 
økonomi, derfor skal beslutningen ikke tages af skolelederen. Skolelederen har 
sandsynligvis ikke den rette viden om elevens behov, og det er derfor kompetente 
fagpersoner der bør tage beslutningen om elevens adgang til specialtilbud. Det er 
derudover vigtigt, at de rette ressourcer kan tilbydes eleven uanset klassetrin, og 
ressourcerne bør følge barnet uanset om eleven befinder sig i folkeskolen, eller i 
en specialskole. 

Stiller(e): Nanna Wiinberg Meyer (SFU Aabenraa-Haderslev), Hannah Gaudesen 
(SFU Vejle) 
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ÆF 42a - Vedtages ÆF 42a falder ÆF 39 og ÆF 40 kan inkorporeres. 

I linje 113-117 slettes: 

”SFU mener ikke at inklusion er en dårlig 
ide, men det skal ske med barnets trivsel i 
fokus og ikke på baggrund af statslige 
eller kommunale målsætninger. Desuden 
skal der bruges flere pædagogiske 
ressourcer i forbindelse med inklusionen. 
Man skal have øje for at det ikke er alle 
børn, der kan inkluderes, derfor skal vi 
fortsat sikre at specialtilbuddene er 
velfungerende og har tilstrækkelige 
ressourcer til at løfte den pædagogiske 
opgave” 

Og erstattes af: 

”I dag ekskluderes børn med handicap fra 
skolen i inklusionens navn. Fx går 35 % 
af børn med autisme slet ikke i skole og 
børn med fysiske handicap får kun lov at 
kigge på i idrætstimerne. SFU vil et opgør 
med den form for inklusion, der handler 
om at putte flest mulige børn med særlige 
behov ind på ordinære vilkår. Vi vil en 
flydende inklusion, hvor barn og skole 
mødes på fælles præmisser. Inklusion skal 
ikke være en enten-eller-sag, hvor barnet 
enten går på specialskole eller folkeskole. 
Fremtidens inklusion skal foregå på 
mange måder. Det kunne fx være: et barn 
med ekstra hjælpetimer i en almindelig 
folkeskoleklasse, et barn i specialklasse 
på skolen, som deltager i noget 
undervisning på ordinære vilkår, et barn 
på nedsat tid i skolen, som får 
undervisning hjemme eller et barn på 
specialskole, der kommer med til 
julefesten på den lokale folkeskole. Det 
må aldrig være den enkelte kommune 
eller folkeskoles økonomi, der skal 
finansiere den ekstra hjælp et barn måtte 
have behov for, hvadenten det er 
hjælpemidler, ekstra undervisning, 
behandling eller pædagogiske tiltag. - For 
børn med handicap skal have samme ret 
til god uddannelse uanset postnummer. 
Inklusionen skal være fleksibel, og det 
skal være let for børn at flytte fra et 
skoletilbud til et andet efter behov. Ingen 
børn må fastholdes i et tilbud, der ikke er 
optimalt. Specialtilbuddene skal løftes og 
specialiseres efter de børn, der bruger 
dem.” 

Motivation: inklusion er ikke én ting men mange, og vores vision for inklusion 
skal afspejle den mangfoldighed af udfordringer børn med handicap kan have. Vi 
må ikke forfalde til at tænke inklusion som et spørgsmål om pædagogisk indsats. 
Et barn, der bruger kørestol har brug for ramper på skolen og 
idrætsundervisning, der inkluderer - ikke en pædagog. Et barn med ordblindhed 
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kan have brug for it-hjælpemidler og ekstraundervisning i samtlige fag på en 
specialskole, uden at have brug for en pædagogisk indsats. Vi skal i stedet tænke 
inklusion som en flydende størrelse der følger barnet, uanset hvor det befinder 
sig. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Esther Rørbæk (SFU Århus), Mads 
Sørensen (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Århus), Miriam Kræpping Mouritsen 
(SFU Amager) 

  

ÆF 42b - Vedtages 42b falder ÆF 39, ÆF 40 og ÆF 41. 

I linje 113-117 slettes: 

” SFU mener ikke, at inklusion er en 
dårlig idé, men det skal ske med barnets 
trivsel i fokus og ikke på baggrund af 
statslige eller kommunale målsætninger. 
Desuden skal der bruges flere 
pædagogiske ressourcer i forbindelse med 
inklusionen. Man skal have for øje, at det 
ikke er alle børn, der kan inkluderes - vi 
skal derfor fortsat sikre, at 
specialtilbuddene er velfungerende og har 
tilstrækkelige ressourcer til at varetage 
den pædagogiske opgave.” 

Og erstattes af: 

” SFU mener at inklusion er en dårlig idé. 
Inklusion har ikke barnets trivsel i fokus, 
men har baggrund i statslige og 
kommunale målsætninger. Det har 
fungeret mere som en spareøvelse end som 
et forsøg på oprigtigt at gøre noget for 
børn med særlige vanskeligheder. Derfor 
bør inklusionsprincippet afskaffes og 
specialtilbuddene styrkes og gives 
tilstrækkelige ressourcer til at varetage 
den pædagogiske opgave. SFU mener ikke 
at inklusion skal være statsligt eller 
kommunalt styret, men at de pågældende 
forældre skal rådgives og vejledes og 
sammen med barnet træffe en beslutning 
om, hvorvidt det skal inkluderes i det 
almindelige skoleforløb.” 

  

Motivation: Inklusion fungerer ikke. Som det fremgår af ændringsforslaget er 
inklusion snarere en spareøvelse end noget, der egentligt har barnets trivsel i 
fokus. Flere børn med særlige vanskeligheder har tabt deres uddannelse og 
fremtid på gulvet, fordi de er blevet tvunget i inklusion for at spare kommunale 
kroner. Folkeskolerne er ikke rustede til at inkludere alle, og det er langt 
billigere for samfundet at bruge de ekstra penge på kort sigt for at sikre at alle 
får en ordentlig grunduddannelse end på længere sigt at skulle håndtere så 
mange borgere, der er blevet ødelagt i uddannelsessystemet. Så længe 
inklusionssystemet bibeholdes, så vil handicap, psykisk sygdom og lignende stå i 
vejen for, at folk kan tage en uddannelse. Valgfrihed må være vejen frem. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge) 
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ÆF 42c 

Det oprindelige 

 

ÆF 43a 

I linje 118-123 slettes: 

”Det er ikke alle elever, der har lige god 
mulighed for at få hjælp med lektierne 
derhjemme. Derfor ønsker SFU at gøre op 
med lektiebegrebet. I indskolingen og 
mellemtrinnet skal alt 
undervisningsrelevant klares i skoletiden 
med læsning, opgaveløsning og andet, 
mens lærerne godt kan bede eleverne om 
fx at reflektere eller tænke over noget til 
de kommende lektioner. I udskolingen er 
der opgaveløsning i skoletiden, mens 
læsning kan planlægges ind i skoletiden 
og som tidsbestemt frilæsning efter 
skole.” 

Og erstattes af: 

”Det er ikke alle elever, der har lige gode 
forudsætninger for at lave lektier 
derhjemme. Dette skaber grundlæggende 
en social skævvridning og SFU ønsker 
derfor et opgør med lektier i folkeskolen. 
Det indebærer at afskaffe repetition og 
øvelsesopgaver som lektier for alle 
klassetrin, for indskoling og 
mellemtrinnet afskaffes desuden 
hjemmelæsning. Afleveringer må dog i en 
vis grad fastholdes da det er urealistisk at 
løse større opgaver i skoletiden uden at 
skoledagen bliver urimeligt lang.” 

Motivation: Forslaget søger at løse 3 problemer ved lektieafsnittet uden at ændre 
det radikalt. For det første ved at styrke analysen om hvorfor lektier er 
skævvridende, det handler langt fra kun om at forældrene kan hjælpe men også 
om hvor velfungerende hjemmet er, hvor meget barnet udvikles f.eks. sprogligt 
derhjemme og mange andre forhold. Derudover er der rigtig meget elastik i 
lektiebegrebet når lærerne kan bede eleverne reflektere eller lave tidsbestemt 
frilæsning uden at det tæller som lektier, dette fjernes her til fordel for et noget 
mere konkret lektiebegreb. Endelig bliver der taget stilling til hvad der skal ske 
med større opgaver såsom fysikrapporter,boganmeldelser,fristile og lignende. 
Disse opgaver bliver der fortsat fordi man enten ville miste muligheden for at 
lære børnene at arbejde med større og mere komplekse opgaver eller man ville 
blive nødt til at have en lang skoledag. 

Stiller(e): Søren Nørgaard(SFU Vanløse-København) Ditte Graven(SFU Odense) 
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ÆF 43b 

I linje 118-123 slettes: 

”Det er ikke alle elever, der har lige god 
mulighed for at få hjælp med lektierne 
derhjemme. Derfor ønsker SFU at gøre op 
med lektiebegrebet. I indskolingen og 
mellemtrinnet skal alt 
undervisningsrelevant klares i skoletiden 
med læsning, opgaveløsning og andet, 
mens lærerne godt kan bede eleverne om 
fx at reflektere eller tænke over noget til 
de kommende lektioner. I udskolingen er 
der opgaveløsning i skoletiden, mens 
læsning kan planlægges ind i skoletiden 
og som tidsbestemt frilæsning efter 
skole.” 

Og erstattes af: 

“I dag er mange lektier udformet som 
gentagne øvelser, med det formål at 
indlære faglighed og en arbejdsmoral, 
hvor en opgave ikke behøver være 
meningsfuld, engagerende eller 
interessant. Den slags opgaver 
reproducerer klassesamfundet, ved at 
begunstige dem der kan få hjælp 
hjemmefra og hvis forældres position i 
samfundet betyder, at de har mødt den 
samme arbejdsmoral hjemmefra. Der 
findes også meningsfulde former for 
hjemmearbejde, hvor eleverne reflekterer, 
oplever eller overvejer noget med relevans 
for undervisningen. For at gøre op med 
den sociale arv, som lektier i høj grad 
reproducerer, skal det som er fagligt 
nødvendigt af læsning, opgaveløsning og 
lignende klares i skoletiden, hvor alle har 
mulighed for at få hjælp af en lærer.” 

Motivation: Det er vigtigt at skelne mellem at regne 20 minusstykker eller at læse 
20 sider, som er en form for lektier der virkelig favoriserer borgerskabets børn, 
og så opgaver der har mere frie rammer og ikke på samme måde kan blive fikset 
af mor og far. 

Stiller(e): Amalie Bruun Jensen (SFU Amager) Tom Weinreich (SFU Amager) 

 

ÆF 43c 

Det oprindelige 

 

ÆF 44a 

I linje 123-126 slettes: 

”Et opgør med lektier må dog ikke erstattes med tilsvarende lange skoledage. 
Lange skoledage går ud over trivslen for eleverne og fratager eleverne 
muligheden for en fri barndom. Derfor arbejder SFU for, at skoledagens længden 
skal tilbage til niveauet før Folkeskolereformen.” 
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Motivation: Vi har mange krav til hvad skoledagen skal indeholde og vil tilføje 
flere ting, herunder lektier og digital dannelse. Hvis alle de ting skal kunne lade 
sig gøre, er det ikke realistisk, at skoledagens længde kommer tilbage som før 
Folkeskolereformen. 

Stiller(e): Ida Christensen (SFU Amager) og Anna Ockelmann (SFU Nørrebro) 

  

ÆF 44b 

I linje 123-126 slettes: 

”Et opgør med lektier må dog ikke 
erstattes med tilsvarende lange skoledage. 
Lange skoledage går ud over trivslen for 
eleverne og fratager eleverne muligheden 
for en fri barndom. Derfor arbejder SFU 
for, at skoledagens længde skal tilbage til 
niveauet før Folkeskolereformen.” 

Og erstattes af: 

”En skoledag uden lektier kræver, at der 
bruges mere tid på det, som ellers ville 
blive lavet hjemme. SFU går ind for en 
dynamisk helhedsskole, hvor der er plads 
til undervisning, som inspirerer eleverne 
og fordrer forskellige former for læring. 
Ved at erstatte stillesiddende 
undervisning og monotone dage med 
bevægelse, indspark fra foreningslivet og 
mere kreative former for undervisning 
som favner elever med forskellige 
baggrunde, kan der gøres op med den alt 
for udbredte oplevelse af, at skole føles 
som et arbejde, hvor man kun er der fordi 
man skal og som fratager alt for mange 
elever lysten og motivationen til at lære.” 

Motivation: Jeg ved det godt: skolereformen var en fiasko. Det betyder bare ikke, 
at de ideer som lå bag den skal skylles ud med badevandet. Hvis vores folkeskole 
skal stoppe med at reproducere social arv, i den vide udstrækning den gør i dag, 
må vi tage drastiske midler i brug. Forslaget prøver også at frame vores ide om 
helhedsskole som en mere dynamisk tænkning, for at lægge så meget afstand til 
det fejlslagne eksperiment fra 2013. 

Stiller(e): Tom Weinreich (SFU Amager) 
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ÆF 44c 

I linje 125-126 slettes: 

”Derfor arbejder SFU for, at skoledagens 
længde skal tilbage til niveauet før 
Folkeskolereformen.” 

Og erstattes af: 

”Derfor arbejder SFU for, at skoledagens 
længde skal være maks fem timer dagligt 
for de små klasser og syv timer for de 
store.” 

Motivation: Det er dumt at skrive en reform ind, som potentielt kan laves om, og 
så bliver det ønskede timetal pludselig til før den nye folkeskolereform= niveauet 
nu. Derfor har jeg skrevet det om til det reelle time tal fra før reformen. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Andreas Bæk (SFU Køge) og Astrid Carøe 
(SFU Sorø-Slagelse). 

  

ÆF 44d 

Det oprindelige 

 

ÆF 45 

I linje 126 efter: ”niveauet før Folkeskolereformen.” indsættes: 

”SFU mener, at det er vigtigt at alle elever modtager seksualundervisning. Men 
ikke blot den klassiske form, hvor eleverne lærer om prævention, kønssygdomme, 
bind og sex mellem mand og kvinde. Der skal undervises i sex mellem alle slags 
mennesker, da det er helt naturligt og en vigtig del at få med. Det vil også gøre at 
færre føler sig udenfor, hvis de har en anden seksualitet end normalen, og det er 
til gavn for hele befolkningen med en bredere forståelse og accept for andre 
seksualiteter.” 

Motivation: Jeg synes vi skulder LGBT+ personer at skrive tydeligt i vores tekst 
om folkeskolen, at vi støtter dem og vil gøre det til normalen at alle individer kan 
have sex med hinanden. 

Stiller(e): Tilde Malund Jensen (SFU Horsens)  
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ÆF 46 

I linje 128-129 slettes: 

”Folkeskolen afsluttes med f.eks. 
projekter og udtalelser fra lærerne.” 

Og erstattes af: 

”Folkeskolen afsluttes med udtalelser fra 
lærerne.” 

Motivation: Der er intet grundlag for at tro at projekter skulle være bedre som 
eksamensformer hverken som vurderingsredskab eller i forhold til at bryde den 
sociale arv. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Ditte Graven (SFU Odense) 

 

ÆF 47a 

I linje 131-132 slettes: 

”Der skal ikke være nogen adgangskrav 
eller parathedsvurdering til videre 
uddannelse.” 

Og erstattes af: 

”Der skal ikke være nogen karakterkrav, 
dog skal der stadig bruges 
parathedsvurderinger, som udarbejdes 
gennem dialog mellem eleverne og 
lærerne. Nogle elever er ikke 
nødvendigvis klar til en 
ungdomsuddannelse med det samme. Der 
skal dog være mulighed for 
optagelsesprøver, hvis man ikke bliver 
erklæret parat til den uddannelse man 
ønsker.” 

Motivation: I nogle tilfælde kan eleven have godt af at vente et år og derfor må 
læreren godt opfordre til dette, hvis eleven nu mangler en stor mængde 
kompetencer 

Stiller(e): Mads Balslev Hansen (SFU Amager), Kasper Gubi Hald (SFU Amager), 
Kasper Brink Mose (SFU Nørrebro) 
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ÆF 47b 

I linje 131-132 slettes: 

”Der skal ikke være nogen adgangskrav 
eller parathedsvurdering til videre 
uddannelse.” 

Og erstattes af: 

”Der indføres en ny helhedsorienteret 
uddannelsesparathedsvurdering, som 
tager udgangspunkt i elevens evne til at 
gennemføre og hvor eleven kan blive 
vurderet klar til at gennemføre en 
uddannelse på ordinære vilkår, klar til at 
gennemføre med støtte eller ikke klar til 
at gennemføre. Dette er udgangspunktet 
for optag på ungdomsuddannelser.” 

Motivation: Grundlæggende er det hensigtsmæssigt at der findes et kriterie for 
optag på ungdomsuddannelser. Det er ikke smart at bruge fællesskabets 
ressourcer på uddannelsesforløb uden perspektiv for at gennemføre. Derudover 
vil et system uden adgangskrav hurtigt blive et system hvor den enkelte 
uddannelsesinstitution i stedet påtager sig opgaven med at presse unge ud af 
uddannelsen hvis de mener at de ikke kan gennemføre. Den vurdering der 
foreslås, adskiller sig fra den nuværende vurdering. Den nuværende model er 
fokuseret bagudrettet på hvad eleven har præsteret og hvor eleven er nu fremfor 
hvilket potentiale der er i fremtiden. Samtidig kræver den at man lever op til 3 
forskellige sæt kriterier. Det gør at f.eks. fagligt dygtige børn, som ikke er 
mødestabile nok, kan blive nægtet adgang til gymnasiet selvom de sandsynligvis 
ville kunne gennemføre. Her er fokus på gennemførsel. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 

 

ÆF 47c 

Det oprindelige 
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ÆF 48 

I linje 142-146 slettes: 

”Det er vigtigt at børn tidligt i livet 
mødes på tværs af baggrund og social 
klasse. SFU mener derfor, at alle 
folkeskoleelever i udgangspunktet skal 
placeres på deres lokale distriktsskole og 
at skoledistrikterne skal inddeles således 
at der er størst mulig mangfoldighed 
blandt elevernes ophav. Det skal dog 
være muligt for en elev at skifte til en 
anden skole, hvis de mistrives på 
distriktsskolen.” 

Og erstattes af: 

” SFU mener at folkeskoler skal have en 
vid udstrækning af frihed til at definere 
deres egne pædagogiske- og 
dannelsesidealer, naturligvis inden for 
folkeskolens formålsparagraf. Og 
samtidig ønsker vi en demokratisk 
folkeskole. Det betyder, at SFU’s vision 
for folkeskolen vil skabe en række 
forskellige folkeskoler. Ikke alle skoler, 
passer til alle elever. Derfor mener SFU at 
elever og forældre skal kunne vælge den 
folkeskole, der passer til den enkelte elev. 
Det er vigtigt at børn tidligt i livet mødes 
på tværs af baggrund og social klasse. 

Fordelingen af elever på baggrund af 
deres ønsker, skal derfor altid ske sådan 
at de enkelte skoler opnår mest mulig 
diversitet på social klasse og baggrund.” 

Motivation: Den bedste måde at sikre at børn går i blandede skoler er ikke at 
blande skoledistrikterne. Så længe der er klasser i samfundet, vil klasseforskel 
også kunne ses på, hvor folk vælger at bosætte sig. Hvis man reelt vil sikre social 
diversitet, skal man gøre det i den enkelte skole, fx med fordelingsnøgler. 

Mulighed for at ønske hvilken skole et barn skal gå på er ikke i modsætning til 
dette. Det er derimod et godt sammenspil. Herudover er det vigtigt, at når SFU 
går ind for “folkefriskoler” med stor mulighed for differentiering mellem de 
enkelte skoler - og går ind for at elever, forældre og lærere skal have flertallet i 
skolebestyrelsen, at man kan flytte sit barn, hvis man er i demokratisk mindretal 
ift hvilken type skole man ønsker for sig selv eller sit barn. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus), 
Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager) 

  

ÆF 49 

I linje 151 efter ”adgang til uddannelse.” indsættes 

”På grund af dette ønsker SFU at afskaffe privatskoler” 

Motivation: Privatskoler er ulighedsskabende og socialt uansvarlige 
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Stiller(e): Mads Balslev Hansen (SFU Amager), Kasper Gubi Hald (SFU Amager), 
Kasper Brink Mose (SFU Nørrebro) 

 

ÆF 50a 

I linje 153-155 slettes: 

”Vi er dog også opmærksomme på 
efterskoler, som vi anser som rigtigt gode 
tilbud. Derfor vil vi gøre efterskoler 
offentlige.” 

Og erstattes af: 

”Vi er dog også opmærksomme på 
efterskoler og friskoler, som vi anser som 
rigtigt gode tilbud. Derfor vil vi oprette 
offentlige folkeefter- og friskoler.” 

Motivation: Friskoler er også rigtigt gode tilbud til den almene folkeskole, 
ligesom efterskoler. Derfor skal vi også gøre dem offentlige ligesom med 
efterskolerne. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Andreas Bæk (SFU Køge) og Astrid Carøe 
(SFU Sorø-Slagelse) 

 

ÆF 50b 

I linje 153-155 slettes: 

”Vi er dog også opmærksomme på 
efterskoler, som vi anser som rigtigt gode 
tilbud. Derfor vil vi gøre efterskoler 
offentlige.” 

Og erstattes af: 

”Vi er dog også opmærksomme på, at 
efterskoler er privatskoler, som vi anser 
som rigtigt gode tilbud. Derfor vil vi gøre 
efterskoler offentlige.” 

Motivation: Det er en lidt underlig formulering, som virker til at mangle 
tilføjelsen her. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 

 

ÆF 50c 

Det oprindelige 
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ÆF 51a 

I linje 155-156 slettes: 

”Samtidig ønsker SFU mulighed for tilskud til oprettelse af forældredrevne 
friskoler.” 

Motivation 1: Jeg forstår grundlæggende ikke forskellen på en privat og friskole 
og jeg mener privatskoler er forkerte. 

Stiller(e) 1: Mads Balslev Hansen (SFU Amager) 

Motivation 2: Der skal ikke eksistere private alternativer til den fælles, offentlige 
folkeskole. Da disse har mulighed for at vælge deres elever og koster penge, er de 
grundliggende ulighedsskabende. 

Derudover er det, at vi vil tillade friskoler ret konflikterende med resten af den 
politik, der er beskrevet i afsnittet. Denne handler udelukkende om styrkelse af 
folkeskolen. 

Stiller(e) 2: Safran Saunte Madsen (SFU Nørrebro), Maja Lundgaard Ryaa (SFU 
Amager) 

 

ÆF 51b 

I linje 155-156 slettes: 

”Samtidig ønsker SFU mulighed for 
tilskud til oprettelse af forældredrevne 
friskoler.” 

Og erstattes af: 

”Fri- og lilleskoler, som de fungerer i dag, 
er også privatskoler. Og vi mener, at de 
ligesom andre privatskoler skal udfases 
og ikke skal støttes af offentlige midler. 
Det ændrer dog ikke på, at SFU ser 
mange positive elementer i Friskolerne 
både i forhold til pædagogisk tilgang og 
måder at undervise på. SFU mener at alle 
folkeskoler, skal have så frie rammer til at 
forme deres undervisning og pædagogiske 
tilgange, at de ville kunne drives efter fri- 
og lilleskolernes principper, såfremt det 
er det skolerne og skolebestyrelserne selv 
ønsker. 

” 

Motivation: Afsnittet om privatskolerne sluttes ligenu af en enkelt sætning, der 
siger at vi går ind for privatskoler, så længe de er friskoler. Det er 
selvmodsigende, da friskolerne lever op til præcis de samme kritikpunkter som 
de øvrige privatskoler i forhold til hvem de optager og hvordan de trækker 
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socialt stærke familier og trækker penge fra folkeskolen. Men friskolerne er på 
andre områder progressive, fx når det kommer til pædagogisk tilgang og 
dannelsesidealer. De progressive dele af fri og lille-skolerne, skal det være muligt 
for enhver folkeskole at inkorporere, hvis de ønsker det. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Jeppe Riis (SFU Århus), Søren 
Nørgaard, (SFU København). Sofie Lippert, (SFU Århus), Miriam Kræpping 
Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager), Mads Sørensen (SFU 
Århus) 

 

ÆF 51c  

Det oprindelige 

 

ÆF 52 

I linje 156 efter ”af forældredrevne friskoler.” indsættes: 

”Uanset hvor gode rammer, vi skaber i folkeskolen, bliver trivslen hos eleverne 
aldrig god, hvis de starter, før de er klar til det. Det går både ud over den enkelte 
og resten af klassen, hvis et barn bliver sendt i skole, før de er skoleparate. Med 
pressede budgetter er der en tendens til, at kommunerne har gjort 
skoleudsættelse nærmest umulig. Dette ønsker SFU at gøre op med. Det skal 
være muligt for forældre, i samarbejde med pædagogisk personale, at få sit barn 
skoleudsat, så de ikke behøver at starte, det år de fylder seks. Kroner og ører må 
aldrig gå forud for børns trivsel.” 

Motivation: Det kan skade et barn skolegang og selvværd sindssygt meget at 
komme for tidligt i skole. Lige nu er reglerne, at man skal starte i skole det år 
man fylder 6 - det betyder, at for dem, der er født efter 1. august alle sammen er 
5 år, når de starter i skole. Det betyder, at de elever, der er født tidligt på året har 
en klar fordel. For mange børn, der er født i den sidste halvdel af året, er de klar 
til at starte i skole, men der er også en stor andel af børn, der ender med at gå 0. 
klasse om - det betyder at de mister en kæmpe mængde selvværd, bliver 
stressede og desuden får et kæmpe nederlag over, at skulle gå om i stedet for bare 
at blive i børnehaven et år mere i trygge rammer. 

Stiller(e): Anna Kjær (SFU Herlev) 

 

ÆF 53 

Efter linje 156 indsættes et nyt afsnit: 

”FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) 

SFU mener, at der skal være gode og fleksible tilbud til unge, der ikke er klar til 
at tage en ungdomsuddannelse. Den forberedende grunduddannelse, som træder i 
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kraft i sommeren 2019 og tilbyder tre forskellige uddannelser “Almen 
grunduddannelse”, “Produktions Grunduddannelse” og 
“Erhvervsgrunduddannelse”, ser SFU som et skridt i den rigtige retning. Men 
regeringens store fokus på at presse unge ind på erhvervsuddannelserne er vi 
stærke modstandere af. Vi vil gerne have at flere unge vælger en 
erhvervsuddannelse, men det skal ikke være, fordi de presses til det. Vi mener 
derfor, at alle tre uddannelser skal kunne give mulighed for at tage en gymnasial 
uddannelse, på baggrund af det 9. klassebevis man har fra folkeskolen. FGU må 
aldrig være en stopklods for et frit valg af ungdomsuddannelse. Endvidere mener 
SFU at skoleydelsen på alle tre uddannelser skal hæves, så den svarer til 
overenskomstmæssig løn for ufaglært arbejde. Der skal ikke stilles krav til den 
enkelte skole og den enkelte linje om at udbyde fag som dansk og matematik, 
hvis det ikke er det, der er gavnligt for eleverne på den enkelte skole eller linje. - 
I dag tilbyder produktionsskoler fx ikke altid dansk og matematik. 
Uddannelserne skal forberede unge til at tage en uddannelse eller et arbejde, men 
også give redskaber til livsmestring som fx at styre sin økonomi og skabe sunde 
relationer. Uddannelsen skal være åben for unge op til 30 år. Det skal endvidere 
være muligt for unge, der er i behandling i psykiatrien, i misbrugsbehandling 
eller afsoner domme, at være elever på uddannelsen.” 

Motivation: Regeringen har gennemført en ret vild reform af alle de ungdoms 
uddannelsesforberedende tilbud. Det bør vi forholde os til i papiret. Det er 
faktisk ikke en helt forfærdelig ide at samle produktionsskoler, vuc-fag og egu’en 
i et sammentænkt tilbud, hvor man får rådgivning i den retning, der kan sikre en 
adgang til ungdomsuddannelse eller arbejdsmarkedet. Men der er behov for at 
kritisere erhvervsretningen og uddannelsen bør være mere åben for udsatte unge, 
end der er lagt op til på nuværende tidspunkt. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus) Miriam 
Kræpping Mouritsen (SFU Amager) 

  

ÆF 54 

Efter linje 156 indsættes et nyt afsnit: 

”SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE (STU) 

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, der er en ungdomsuddannelse 
målrettet unge med svære handicap, der gør at de ikke vil kunne tage en 
ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, skal gentænkes fra bunden. Alt for 
ofte er den en parkeringsplads uden fremtidsmuligheder, og alt for mange 
uddannelser er kommunale syltekrukker, hvor unge med handicap placeres, mens 
de venter på en førtidspension eller en plads på bosted. 

Der skal udvikles pædagogiske og dannelsesmæssige minimumskriterier for 
uddannelsen. Alle udbydere af uddannelsen skal være uafhængige af 
kommunerne. Elever skal have ret til at ønske frit hvilken STU de vil gå på, og 
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modtage optagelse, hvis der er plads - også uden for den kommune de bor i. 
Eleverne skal have udbetalt en ydelse gennem SU-styrelsen, der svarer til 
overenskomstmæssig løn for udfaglært arbejde. Det skal dog være muligt at få 
tildelt førtidspension, mens man er under uddannelse. Uddannelsen skal give 
redskaber til livsmestring som fx at styre sin økonomi og skabe sunde relationer, 
men også tilbyde både tekniske, erhvervsrettede og boglige fag (samt mulighed 
for at tage 9. klasses afgangseksamen). Uddannelsen skal være åben for unge op 
til 30 år. Det skal endvidere være muligt for unge, der er i behandling i 
psykiatrien, i misbrugsbehandling eller afsoner domme, at være elever på 
uddannelsen. 

Som en sidste ting mener SFU, hvis det giver mening for den enkelte elev, at det 
skal være muligt at tage en FGU efter en STU. ” 

Motivation: STU’en sejler. Alt for mange kommuner presser unge med handicap 
til at indskrive sig på kommunens eget STU-tilbud, som virkelig nogen steder 
bare er beskyttede værksteder, hvor mennesker med kognitive handicap som 
Downs-syndrom og autisme samles, mens man venter på at kunne putte dem på 
et bosted, når de fylder 18 år. Samtidig findes der også masser af velfungerende 
STU’er fx AspIT, som uddanner mennesker med autisme til it-tekniske-
assistenter, der kan komme i arbejde efter endt uddannelse. Der er brug for at 
der kommer styr på området. Og samtidig skal uddannelserne ud af 
kommunernes klør og eleverne skal have penge fra en anden kasse end 
kommunekassen. I dag får de uddannelsesydelse - altså den lave 
kontanthjælpssats. Det er helt uanstændigt. Kom og find Gitte Velling, som kan 
fortælle om det her i timevis :O 

Stiller(e): Gitte Velling(SFU Frederiksberg), Miriam Kræpping Mouritsen (SFU 
Amager) 

 

 

  



 45 

TEMA 3: ‘ERHVERVSUDDANNELSER’, 
‘GYMNASIALE UDDANNELSER’ OG 
‘VIDEREGÅENDE UDDANNELSER’ 

 

ERHVERVSUDDANNELSER (LINJE 157-198) 

 

ÆF 55 

I linje 168-169 slettes: 

”, og samtidig kræve, at alle 
virksomheder, som løser opgaver for det 
offentlige, tager mindst 2 lærlinge pr. 10. 
faglærte medarbejder ansat.” 

Og erstattes af: 

”, og samtidig kræve, at alle 
virksomheder, som løser opgaver for det 
offentlige, tager mindst 2 lærlinge pr. 10. 
medarbejdere, der udfører fagligt 
arbejde.” 

Motivation: Der findes virksomheder, der udfører arbejde der er normalt er 
faglært arbejde, men de har valgt at ansætte dele eller alle medarbejdere 
ufaglært. Disse virksomheder bør også hjælpe med til at få uddannet flere unge - 
enten ved at tage lærlinge eller betale AUB. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby) 

  

ÆF 56 

I linje 169 efter ”faglærte medarbejder ansat” indsættes: 

”på opgaven” 

Motivation: Det virker voldsomt at kræve, at det gælder for alle en virksomheds 
ansatte, og ikke kun den del, som der er beskæftiget i det offentlige, og jeg kunne 
frygte, det får rigtig store konsekvenser, i forhold til hvilke virksomheder der vil 
byde på offentlige opgaver. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 
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ÆF 57 

I linje 169 efter ”faglærte medarbejdere ansat.” indsættes: 

”Det ses til tider, at nogle virksomheder er så små, at de hverken har 
ressourcerne eller et varierende nok arbejdsområde til at have en lærling. Disse 
helt små virksomheder skal have mulighed for at gå sammen 2-3 lokale 
virksomheder, der har et samlet uddannelsesforløb for en lærling. Denne 
konstruktion skal naturligvis betyde, at en lærling får en bedre uddannelse; ikke 
en dårligere.” 

Motivation: Man små lokale virksomheder vil gerne bidrage til lokalmiljøet og 
den fremtidige arbejdsstyrke. Desværre er disse små virksomheder ofte så 
specialiserede, at man som lærling ikke kan få en bred nok uddannelse. Derfor 
skal det være muligt at have et samlet uddannelsesforløb ved flere forskellige 
virksomheder. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Kasper Brink Mose (SFU Nørrebro) 
Matthias Ulberg Kristensen (SFU Aalborg), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

   

ÆF 58 

I linje 170 slettes: 

”Derfor skal der være stærkere undervisningsplaner til dem, der er i lære.” 

Motivation: Sætningen gør intet. 

Stiller(e): Mads Kjærulff Sørensen (SFU Århus) 

  

ÆF 59 

I linje 170-171 slettes: 

”Elever skal i højere grad have medindflydelse på hvilke virksomheder, der 
godkendes til at tage lærlinge.” 

Motivation: Der er nogle meget bestemte krav til hvad en virksomhed skal kunne 
fagligt, og hvad den har af opgaver. Det kan vi som elever ikke vurdere om de 
opfylder. Og hvis vores formål er så god en uddannelse som muligt, er vi nødt til 
at have fagpersonale der bestemmer det. 

Stiller(e): Mads Kjærulff Sørensen (SFU Århus)  
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ÆF 60 

I linje 172-173 slettes: 

”Der skal også være plads til ikke at tage i praktik i en periode og mulighed for 
at være på skolen, indtil man føler sig klar til at komme ud i en virksomhed.” 

Motivation:  60% af alt du lærer, lærer du i praktikken, og der er reelt ingen af 
eleverne der gider at være længere på grundforløb eller hovedforløb. 

Stiller(e): Mads Kjærulff Sørensen (SFU Århus)  

  

ÆF 61 

I linje 175-176 slettes: 

”Skolen skal kunne byde på rigtige opgaver, og lønningerne skal være magen til 
elevlønningerne.” 

Motivation: Dette virker malplaceret i teksten, både fordi det virker til der 
snakkes om Skolepraktik (SKP), men også fordi man har snakket om 
lærepladsgaranti tidligere i afsnittet, og derfor bør der ikke være nogen grund til 
at skoler eller SKP-centre byder på opgaver. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 

 

ÆF 62 - Vedtages ÆF 62 kan ÆF 55, ÆF 56, ÆF 57, ÆF 58, ÆF 59, ÆF 60 og ÆF 
61 inkorporeres 

I linje 165-176 slettes: 

”Det skal være lærepladser, der er rustet 
til at gøre lærlingen dygtigere. Konkret 
vil SFU sikre lærepladser ved at forøge 
AUB (Arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag) for at omfordele fra 
virksomheder, der ikke tager lærlinge, til 
virksomheder, der tager lærlinge, og 
samtidig kræve, at alle virksomheder, 
som løser opgaver for det offentlige, tager 
mindst 2 lærlinge pr. 10. faglærte 
medarbejder ansat. Derfor skal der være 
stærkere undervisningsplaner til dem, der 
er i lære. Elever skal i højere grad have 
medindflydelse på hvilke virksomheder, 
der godkendes til at tage lærlinge. Der 

Og erstattes af: 

"Konkret vil SFU sikre lærepladser ved at 
forøge AUB (Arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag) for at omfordele fra 
virksomheder, der ikke tager lærlinge, til 
virksomheder, der tager lærlinge, og 
samtidig kræve, at alle virksomheder, som 
løser opgaver for det offentlige, tager 
mindst 2 lærlinge pr. 10. faglærte 
medarbejder ansat. 

Det er vigtigt, at vi har lærepladser, der 
er rustet til at gøre lærlingen dygtigere. 
Derfor skal der være stærkere 
undervisningsplaner til dem, der er i lære. 
Elever skal i højere grad have 
medindflydelse på hvilke virksomheder, 
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skal også være plads til ikke at tage i 
praktik i en periode og mulighed for at 
være på skolen, indtil man føler sig klar 
til at komme ud i en virksomhed. For at 
lærlinge skal have mest mulig ud af deres 
praktikforløb, skal det være et krav at 
kunne evaluere og få feedback fra den 
virksomhed, hvor man har en 
praktikplads. Skolen skal kunne byde på 
rigtige opgaver, og lønningerne skal være 
magen til elevlønningerne.” 

der godkendes til at tage lærlinge. Der 
skal også være plads til ikke at tage i 
praktik i en periode og mulighed for at 
være på skolen, indtil man føler sig klar 
til at komme ud i en virksomhed. For at 
lærlinge skal have mest mulig ud af deres 
praktikforløb, skal det være et krav at 
kunne evaluere og få feedback fra den 
virksomhed, hvor man har en 
praktikplads. Skolen skal kunne byde på 
rigtige opgaver, og lønningerne skal være 
magen til elevlønningerne. " 

 

Motivation: Det virker ret rodet og usammenhængende, og vi mener, at dette her 
giver et bedre flow i teksten. Desuden er kvaliteten af en læreplads så vigtig, at 
det kræver sit eget afsnit. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 
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ÆF 63 

I linje 177-182 slettes: 

”Erhvervsskoleelever har rigtig dårlige 
vilkår. Derfor skal 
arbejdsmiljølovgivningen hele vejen ind 
til grundforløbslokalerne. Der skal 
selvfølgelig også være klasseloft på 
erhvervsuddannelserne. Det er også 
vigtigt at tænke det sociale ind i 
erhvervsskolerne. Derfor skal der være 
plads til, at man også laver sociale 
aktiviteter eleverne i mellem. At lære 
erhvervsfaglige fag kræver lige så meget 
hjælp som et bogligt fag, og derfor skal 
alle kunne få den fornødne hjælp fra en 
pædagogisk kompetent lærer.” 

Og erstattes af: 

”Erhvervsskolerne har rigtig dårlige 
forhold. Derfor er det også helt absurd, at 
når man som elev er til undervisning, så 
er man dårligere beskyttet, end hvis man 
er på arbejde. Det er derfor altafgørende, 
at man får lavet en 
undervisningsmiljølov, der sikrer gode 
fysiske rammer om erhvervsskolerne. 

Det er dog ikke kun de fysiske rammer, 
der ikke er tilstrækkelige på 
erhvervsskolerne. Det sociale miljø halter 
også en del, og det kan være med til at 
skræmme potentielle elever væk. Af den 
grund, så er det vigtigt, at skolerne 
bakker op om mulighederne for, at der 
kan laves efter skole aktiviteter, hvor det 
sociale er i højsædet. Dette kunne for 
eksempel være fredagscaféer, 
brætspilsaftener eller fester. 

Det er svært at lære et håndværk. Derfor 
må det også være et krav, at alle elever 
møde kompetente undervisere, som både 
har styr på det pædagogiske og det 
faglige. Disse to ting hænger desværre 
ikke altid sammen, og derfor skal alle 
undervisere uddannes på de områder, 
hvor det halter. Et område, der kan gøre 
det svært at undervise er, at der er for 
mange elever i klasserne. Derfor mener vi, 
at der skal være et klasseloft på 20 elever, 
når man er til teoriundervisning, og når 
man har værkstedsundervisning, så skal 
det være 12 elever.” 

Motivation: Det nuværende afsnit har rigtig mange gode takter, men det er bare 
alt for rodet. Vi har derfor valgt at udvide det, så det bliver tydeligere, hvad vi i 
SFU mener. Desuden har vi tilføjet et konkret tal på klasseloftet, og gjort det 
forskelligt fra almindelig klasseundervisning og værkstedsundervisning 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 
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ÆF 64 

I linje 185-189 slettes: 

”Dette gælder også elevernes forhold i 
Skolepraktik. Her får eleverne en meget 
lav løn for et fuldtidsarbejde, som de 
udfører på skolen eller ude hos kunder af 
skolen. Dette er med til at give lav 
arbejdsmoral og skaber et større frafald 
på uddannelserne. Derfor vil vi i SFU 
hæve SKP-lønnen, så eleverne får en fair 
løn for det arbejde de udføre.” 

Og erstattes af: 

“I dag er det eleverne i Skolepraktikken, 
der har de dårligste forhold på 
erhvervsskolerne. De har en elendig løn, 
og en kvalitet så dårlig de ofte har et 
halvt års oplæring når de kommer i 
arbejde. Derfor mener SFU at 
skolepraktikken skal sættes fri. SKP 
elever skal have mulighed for at komme 
ud og arbejde på lige fod med andre 
lærlinge til samme løn og 
arbejdsforhold.” 

Motivation: Udfordringer på SKP’en er så markeate at vi bliver nødt til at tage 
dybere stilling til hvordan vi fikser dem. De er en fin løsning for dem der er 
mellem praktikpladser, men hvis vi vil sørge for dem der går som langtids SKP’er 
får en ordentlig kvalitet skal vi også lave nogle markante ændringer, der får 
eleverne meget tættere på virkeligheden. 

Stiller(e): Matthias Ulberg (SFU Aalborg) Christian Rømer (SFU Lyngby), 
Kasper Brink Mose (SFU Nørrebro) Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

ÆF 65 

I linje 190-193 slettes: 

”Det giver ikke altid mening at tage på skolen til hovedforløbet. Dette kan 
skyldes at der foregår noget mere relevant i virksomheden, eller at man bare 
gerne vil have mere erfaring. Der skal være mere fleksibilitet ift. hovedforløbene, 
så man kan udskyde det i en periode, hvis man hellere vil det.” 

Motivation: For at kunne klare praktikken ordentligt, er du nødt til at komme til 
hovedforløb. Din praktikplads vil ikke have dig hvis du ikke opkvalificere dig på 
hovedforløbene. Du er også meget begrænset i det arbejde du får lov til at lave i 
praktikken, hvis du ikke kommer tilbage til hovedforløbene, så det bliver også en 
kedelig ekstra praktik du får ud af at udsætte hovedforløbet. 

Stiller(e): Mads Kjærulff Sørensen (SFU Århus) 
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GYMNASIALE UDDANNELSER (LINJE 199-240) 

 

ÆF 66 

På linje 211 efter ” valgfag og studieretninger” indsættes: 

”, mere fleksibilitet i forhold til fagniveauer” 

Motivation: Pt. er der meget strenge krav til hvilke niveauer man skal have sine 
fag på. Der skal være mere fleksibilitet, så alle f.eks. ikke er tvungne til historie 
på A og matematik på B, men måske kan erstatte det med et ekstra valgfag på C-
niveau eller et hævet fag. Med alle de mange obligatoriske niveauer på fag og den 
relativt lille fleksibilitet betyder det at de flestes uddannelser bliver meget ens i 
stedet for at man får muligheden for at fordybe og dygtiggøre sig på det område, 
man interesserer sig for. Samtidig vil man naturligvis også stadig kunne vælge 
dig en bredere profil, hvis det er det, man vil. Pointen er valgfriheden. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), David Raun Senderovitz (SFU Køge), Sofie 
Carlø (SFU Køge), Christoffer Koch Andersen (SFU Århus) 

 

ÆF 67 

I linje 217 efter ”det givne tidspunkt” indsættes: 

”Derudover bør studievejledere og lærere være tilstrækkeligt uddannede om det, 
der kan hæmme eleven - både psykisk sygdom, samt særlige behov som autisme, 
ADHD og ordblindhed. Det giver både større viden om elevens udfordringer og 
hvordan deres behov kan mødes, samt større mulighed for, at den udfordrede 
elev føler sig forstået og accepteret.” 

Motivation: Alle elever skal have mulighed for, at blive lyttet til og forstået. 
Undervisning i særlige behov og psykisk sygdom er ikke en del af uddannelsen til 
gymnasielærer, og derfor er der stor variation i hvad de forskellige lærere ved. 
Det er på nuværende tidspunkt begrænset hvor meget en lærer kan lade sig 
påvirke af en elevs særlige behov i forhold til f.eks. undervisningsformer. 
Alligevel tror vi på, at en grundlæggende viden om det eleverne kan kæmpe med, 
kan skabe større forståelse fra lærerens side. F.eks. i situationer hvor en elev let 
distraheres af andre elevers adfærd eller hvor en elev har meget angst i 
forbindelse med fremlæggelser. Det at eleven føler sig forstået og accepteret er 
også meget vigtigt, da store dele af elever med særlige behov aldrig færdiggør en 
ungdomsuddannelse, og derfor betyder det meget, at man føler der bliver lyttet 
til en. 

Stiller(e): Nanna Wiinberg Meyer (SFU Aabenraa-Haderslev), Hannah Gaudesen 
(SFU Vejle) 
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ÆF 68a 

I linje 218 slettes: 

”SFU vil afskaffe karakterer i gymnasiet 
og give eleverne langt mere feedback og 
vejledning.” 

Og erstattes af: 

”SFU vil afskaffe standpunktskarakterer 
og give mere løbende feedback og 
vejledning af skriftlige opgaver uden 
karaktergivning. Desuden skal det være 
muligt at få en kvalitativ vurdering af 
sine eksaminer i stedet for karakterer, 
som er adgangsgivende til videregående 
uddannelser i Danmark.” 

Motivation: Hvis vi helt afskaffer karakterer i gymnasiet vil det ikke længere 
være muligt for danske studerende at læse i udlandet, derfor bør man opretholde 
muligheden for at få eksamenskarakterer indtil hele verden er blevet socialister 
og har afskaffet karakterkrav til videregående uddannelser. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

  

ÆF 68b 

I linje 218 slettes: 

”SFU vil afskaffe karakterer i gymnasiet 
og give eleverne langt mere feedback og 
vejledning.” 

Og erstattes af: 

“SFU vil begrænse brugen af karakterer i 
gymnasiet, og i stedet give langt mere 
kvalitativ feedback og vejledning” 

Motivation: Vi mener ikke man helt bør fjerne karakterer i gymnasiet, men vi bør 
bruge dem mindre. Det kunne være ved at fjerne standpunktskarakterer, men 
kun give eksamenskarakterer. Også rent praktisk er det ret fedt at have et 
karaktersystem, hvis nu man nu gerne vil læse i udlandet. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Esther Rørbæk (SFU Århus), Jeppe 
Riis (SFU Aarhus), Seda Kekec (SFU Århus) 

 

ÆF 68c  

Det oprindelige 
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ÆF 69a 

I linje 223 efter ”derfor fjerne færdiggørelsestaxameteret” indsættes: 

”og erstatte det med et holdtaxameter. På den måde skabes der incitament til 
hold med færre elever, og udbud af flere forskellige fag, i stedet for at presse folk 
igennem systemet.” 

Motivation: Det skaber glæde og incitament at have færre elever på holdene og 
derfor er det også nemmere for elever at have rum til udviklingen, der i sidste 
ende kan føre til færdiggørelse. Derudover betyder det at det bliver mere 
attraktivt for små gymnasier at oprette små hold, på den måde har de mulighed 
for at tilbyde flere fag. 

Stiller(e): Kathrine Carn (SFU Aalborg) Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) Magnus 
Kronborg (SFU Aalborg) 

  

ÆF 69b 

I linje 223 efter ”derfor fjerne færdiggørelsestaxameteret” indsættes: 

" og erstatte det med en rammefinansiering, så gymnasiernes finansiering er 
uafhængigt af hvor mange elever de kan presse igennem”. 

Motivation: Når vi nu skriver at vi vil afskaffe taxameterfinansiering skylder vi 
lige at komme med et alternativ. Dette skriver dette forslag ind - nemlig 
rammefinansiering. Ideen i rammefinansiering er groft sagt at man nedsætter en 
økonomisk ramme for hvad der kan gå til hvert område. Så på gymnasieområdet, 
vil det så betyde at gymnasierne får et relativt fast tilskud hvert år, uafhængigt 
af hvor mange elever gennemfører en eksamen. Så kan man tilpasse rammen 
derefter, hvis man ønsker det. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Søren Nørgaard (SFU Vanløse-
Brønshøj), Esther Rørbæk (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus), Mads Sørensen 
(SFU Århus) Tom Weinreich (SFU Amager). 

 

ÆF 69c  

Det oprindelige 

 

ÆF 70a 

I linje 227-228 slettes: 

”Fordeling af elever på gymnasierne skal foregå ved, at man ansøger specifikke 
gymnasielinjer snarere end specifikke gymnasier.” 
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Motivation: Dette ønsket slettet, da den nye grundforløbsordning på STX er efter 
vores erfaring velfungerende. Udførelsen af grundforløbene kan generelt 
forbedres, men de virker efter hensigten. Det hjælper en ny gymnasieelev at føle 
gymnasiernes fag på egen krop før man vælger linje. 

Stiller(e): Maja Haubenreisser Poulsen (SFU Frederikshavn) Trine Horsens (SFU 
Aalborg) 

 

ÆF 70b 

I linje 227-232 slettes: 

”Fordeling af elever på gymnasierne skal 
foregå ved, at man ansøger specifikke 
gymnasielinjer snarere end specifikke 
gymnasier. På baggrund af ansøgningerne 
vil man blive fordelt med det formål at 
sikre bred variation i elevskaren efter en 
række socioøkonomiske faktorer såsom 
forældres uddannelsesbaggrund, geografi 
m.m. Dog anerkender vi i SFU, at der kan 
være forhold i ens liv, der er medvirkende 
til, at man har behov for at blive optaget 
på et andet gymnasium.” 

Og erstattes af: 

”Fordeling af elever på gymnasierne skal 
ske efter den enkeltes ønsker. Der skal 
være mulighed for at lægge mest vægt på 
et specifikt gymnasium eller mest vægt på 
en eller flere specifikke linjer. Alle elever 
skal have ret til at blive optaget på det 
gymnasium, der ligger tættest på deres 
hjem med offentlig transport, men 
samtidig skal der oprettes flere 
kostgymnasier og gives øget mulighed for 
at kunne flytte efter det gymnasium eller 
den linje, man ønsker. Hvis flere ønsker 
optag på et gymnasium, end der er plads 
til, skal optag ske med hensyn til både 
elevernes ønsker og socioøkonomiske 
faktorer fx forældres indkomst og 
uddannelsesniveau, for at få mest muligt 
blandede gymnasier. Der skal herudover 
være øget mulighed for skift mellem 
gymnasier og linjer undervejs i ens 
uddannelse.” 

Motivation: Problemet med at folk vælger et bestemt gymnasium for status er 
mest et problem i de store byer. Bor man i støvring er der kun ét gymnasium, og 
det nytter ikke at 16 årige skal flytte hjemmefra, fordi den socioøkonomiske 
fordelingsnøgle ikke passer på det gymnasium, der ligger, hvor man bor. Man bør 
altid have førsteret til ens nærmeste gymnasium uanset socioøkonomisk 
fordeling. 

Dernæst skal ønsket om specifik linje ikke alene være det man ønsker på. Nogle 
linjer fx retorik + samfundsfag udbydes kun på ét gymnasium i hele landet. Det 
er heller ikke sikkert at ønsket om samfundsfag + engelsk er så stærkt at det 
trumfer samfundsfag matematik, hvis det betyder at man ender på det 
gymnasium, hvor ens venner går. Ønsket om et specifikt gymnasium kan skyldes 
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andet end linjerne eller at ville gå på det “prestigefulde” gymnasium, hvis man fx 
ønsker en musikkreativ linje kan ønsket skyldes hvilket gymnasium, der har en 
særligt god musical eller et godt samarbejde med det lokale teater. Det skal være 
muligt at ønske både efter linje og efter specifikt gymnasium. Med tryk på ønske, 
for er der for mange ansøgere efter at de der bor i nærheden har fået plads giver 
det god mening at se på socioøkonomiske faktorer frem for fx karakterer eller 
erfaring uden for skolen. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Miriam Kræpping Mouritsen (SFU 
Amager), Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

 

ÆF 70c  

Det oprindelige 

 

ÆF 71 

I linje 237 efter ”spredning af fag.” indsættes: 

”Derudover skal det enkelte gymnasium have større frihed til at tilpasse 
forløbene til den enkelte elevs behov, ved f.eks. tilbud om 4-årige forløb til elever 
med særlige behov.” 

Motivation: Mange elever med særlige behov gennemfører ikke en 
ungdomsuddannelse. F.eks. påbegynder kun 19% af unge med ADHD en 
ungdomsuddannelse. Derfor tror vi på, at det er vigtigt at møde eleverne der hvor 
de er, og give en hjælpende hånd til de elever, der har brug for ekstra hjælp til at 
gennemføre deres ungdomsuddannelse. Når en ungdomsuddannelse kan udvides 
fra tre til fire år, fordi man er en del af Team Danmark eller går på MGK, mener 
vi også at det tilbud skal kunne gives til de elever, hvis kroniske vanskeligheder 
påvirker muligheden for at gennemføre uddannelsen med de almene krav. 

Stiller(e): Nanna Wiinberg Meyer (SFU Aabenraa-Haderslev), Hannah Gaudesen 
(SFU Vejle) 

 

ÆF 72 

På linje 240 efter ”karakterer på ét gymnasium.” indsættes: 

"Ligeledes er SFU også imod den massive overvågning. Derfor hører den 
konsekvente fraværsregistrering eller Den Digitale Prøvevagt ikke hjemme i 
vores uddannelsessystem. Det skaber en grundlæggende usikkerhed og utryghed 
hos eleverne vedrørende deres retssikkerhed og privatliv. 

Vi vil i stedet give tilliden tilbage til eleverne, og anerkende eleverne som 
værende i stand til at tage ansvar for egen læring." 
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Motivation: Mere overvågning, mere kontrol, mere disciplinering. Tendensen på 
vores gymnasier er dybt problematisk, når tiltag såsom konsekvent 
fraværsregistrering og Den Digitale Prøvevagt implementeres på gymnasierne 
landet over. Det er eksempler på tiltag, der er destruerende for elevernes 
dagligdag, da de udelukkende er et udtryk for mere kontrol, overvågning og 
frihedsberøvelse for eleverne. De mister retten til egen sikkerhed og straffes 
unødvendigt, hvilket der under ingen omstændigheder må herske tvivl om, at 
SFU tager stærk afstand fra – hvad enten det er konsekvent fraværsregistrering, 
Den Digitale Prøvevagt eller et tredje tiltag, som kun fordrer mere unødvendig 
overvågning, kontrol og mistillid. SFU skal stille sig kritisk over for forslag som 
disse, da vi skal slå hårdt ned på, at gymnasierne skal være et sted, hvor læringen 
og den personlige dannelse er i højsæde! 

Stiller(e)(e): Christoffer Koch Andersen (SFU Århus), Seda Kekec (SFU Århus), 
Nanna Wiinberg Meyer (SFU Aabenraa-Haderslev)   

 

ÆF 73 

Efter linje 240 indsættes et nyt afsnit: 

”HØJSKOLER FOR ALLE 

Højskoletraditionen er en særlig tradition i det danske uddannelsessystem. 
Højskolerne giver mennesker frihed til dannelse uden fokus på karakterkrav, og 
på højskolerne blomstrer fællesskaber, medborgerskab og medmenneskelighed. 
Højskolerne bidrager med noget unikt til vores uddannelsessystem. Desværre er 
det ikke alle, der har råd til at gå på højskole. Derfor går vi ind for oprettelse af 
statsbetalte folkehøjskoler og daghøjskoler. De statsbetalte daghøjskoler anser vi 
også for et godt bud på aktivering af unge, der ikke er i uddannelse eller job. 
Derfor ser vi gerne, at de statsbetalte daghøjskoler skal kunne rumme udsatte 
unge ved at have en lempelig fraværspolitik. Unge, som lider af sygdomme, 
misbrug eller andet, der gør det svært at være under uddannelse, skal have 
mulighed for dannelse under friere rammer.” 

Motivation: Højskoletraditionen er en særlig dansk tradition, som bidrager til 
samfund og fællesskab med en ordentlig pose dannelse! Vi må simpelthen ikke 
glemme noget af vores vigtigste kulturarv - nemlig Grundtvigs tanker om 
uddannelse (for alle - også for datidens unge bønder, der drog ud og fik lov at 
dannet) Vi må ikke glemme højskolerne i vores papir. 

Samtidig - når vi går ind for at udfase privatskoler, er det oplagt også at tale om 
lige mulighed for at kunne komme på højskole. Højskolerne er et fantastisk bud 
på uddannelse for alle - også dem, som har svært ved at uddanne sig af årsager 
som f.eks. sygdom, misbrug eller andet. Derfor skal vores højskoler også være 
rummelige (endnu mere, end de er i forvejen). 

VIGTIGT er det at nævne, at unge, som er udenfor arbejdsmarkedet og ikke er i 
uddannelse, faktisk slet ikke har mulighed for overhovedet at gå på nogen form 
for uddannelse, hvis ikke der er muligheder, hvor kravene er lettere at leve op til! 
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Stiller(e): Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Gitte Velling (SFU 
Frederiksberg), Sofia Bjørn (SFU Amager), Lasse Thang Jørgensen (SFU Århus), 
Kasper Venning Kristensen (SFU Viborg), Mads Kjærulff Sørensen (SFU Århus) 

 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (LINJE 241-271) 

 

ÆF 74 

I linje 245-248 slettes: 

”Samtidig har erhvervslivet, på grund af 
borgerlige politik og mangel på 
finansiering, fået stadig større magt over 
universiteterne og truer dermed deres 
rolle som uafhængige og kritiske 
institutioner.” 

Og erstattes af: 

”Samtidig har erhvervslivet på grund af 
borgerlige politik og mangel på 
finansiering opnået en stadig større magt 
over universiteterne. Dette er sket på 
politisk initiativt og er særligt tydeligt i 
bevillingssystemet, hvor universiteterne 
straffes økonomisk, hvis de ikke får 
dimittender hurtigt i job. Derved fjerner 
man ansvar fra erhvervslivet og man truer 
universiteternes rolle som uafhængige og 
kritiske institutioner.” 

Motivation: At erhvervslivet spiller har fået mere magt på 
uddannelsesinstitutionerne bunder i et politisk ønske og ikke som et 
finansieringsgrundlag. Desuden er det nye bevillingssystem underskrevet af alle 
Folketingets partier, hvorfor man ikke kun kan skyde skylden på de borgerlige. 

Stiller(e): Ronja Ravnskov (SFU Amager), Tom Weinreich (SFU Amager), Amalie 
Bruun Jensen (SFU Amager) 

 

ÆF 75 

I linje 251 efter ”kvalitet i undervisningen” indsættes: 

”, indblanding fra private virksomheder” 

Motivation: Ligesom private virksomheders indblanding er et problem på 
universiteterne er det også et problem på en del professionsbacheloruddannelser 
- bare på en lidt anden måde. 2% nedskæringerne gør at uddannelsesstederne 
søger alternativ finansiering. Det gør at mange uddannelser vælger at indgå i 
samarbejder med private virksomheder, som fx stiller undervisere til rådighed. 
Pensum på uddannelserne formes der ved efter virksomhedernes interesser. 

Stiller(e): Gitte Velling, (SFU Frederiksberg), Jeppe Riis (SFU Århus) 
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ÆF 76 

I linje 252 efter ”under selve praktikforløbene.” indsættes: 

”Praktikplads manglen på nogle uddannelser forværres af en ulige konkurrence 
med universitetsstuderende, som kan tage praktik uden at skulle have løn, fordi 
de får SU. Derfor ønsker SFU, at det skal være lovpligtigt at betale 
overenskomst lignende løn til praktikanter.” 

Motivation: Rigtig mange universitetsstuderende vil gerne have praktikforløb på 
deres kandidatuddannelse for at få noget erhvervserfaring. Det presser markedet 
for praktikpladser, til professionsbachelorer, fordi de universitetsstuderende får 
SU og derfor i dag ikke bliver betalt for deres arbejde, mens 
journaliststuderende, kommunikationsstuderende, socialrådgiverstuderende og 
mange andre skal have løn for deres praktiktid, fordi de laver rigtigt arbejde. Det 
gør at mange virksomheder, fagforeninger, offentlige institutioner og NGO’er 
vælger en universitetsstuderende, frem for en professionsbachelor, fordi det er 
gratis. Det skal ændres. Alle skal have løn for deres arbejde, så konkurrencen om 
praktikpladserne bliver mere fair. 

Stiller(e): Gitte Velling(SFU Frederiksberg), Jeppe Riis (SFU Århus) 

 

ÆF 77 

I linje 255-256 slettes: 

”Derfor er disse uddannelser offer for 
mange fordomme baseret på 
enkeltoplevelser og 
lægmandsvurderinger.” 

Og erstattes af: 

”Derfor er disse uddannelser offer for 
mange fordomme baseret på 
enkeltoplevelser.” 

Motivation: Det bidrager ikke rigtigt med noget til sætningen, og gør derfor 
udelukkende teksten sværere at forstå. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 
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ÆF 78 

I linje 269-271 slettes: 

”Kandidaterne skal være rustet til at 
bruge deres uddannelse i praksis, men 
praksis kan også være NGO’er og den 
offentlige sektor – ikke kun store 
virksomheder.” 

Og erstattes af: 

”Kandidaterne skal være rustet til at 
bruge deres uddannelse i praksis, derfor 
skal det være nemt og ubureaukratisk for 
studerende at lave projekter med 
virksomheder, NGO’er og offentlige 
institutioner” 

Motivation: Ved at udskifte denne del af sætningen, så bliver der både sat fokus 
på det meget vigtige i, at man skal have mulighed for at komme ud og afprøve 
sine færdigheder i praksis ved projekter. Samtidig får det dog også slået fast, at 
det ikke kun skal være private virksomheder, men der også er andre mulige 
samarbejdspartnere. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

ÆF 79 

I linje 271 efter ”kun store virksomheder.” indsættes: 

”Samtidig ønsker SFU at sætte den enkelte studerende fri ved at skabe et mere 
fleksibelt uddannelsessystem. Det indebærer blandt andet at kravet om 
studieaktivitet på 45 ECTS om året skal fjernes, og at folk skal have mulighed for 
omkostningsfrit at tage flere uddannelser, hvis de ønsker det. Der skal være 
mulighed for at man kan studere i sit eget tempo uden at blive ramt på 
pengepungen.” 

Motivation: Det er vigtigt at vi også fokuserer på, at den enkelte studerende skal 
have større frihed til at uddanne sig. Dette ændringsforslag adresserer både 
fremdriftsreformen og uddannelsesloftet, der er to af de mest hæmmende ting for 
studerende pt. 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Aarhus), Christoffer Koch Andersen (SFU Aarhus), 
Rasmus Gustafsson (SFU Aarhus) 

 

ÆF 80 

Efter linje 271 indsættes et nyt afsnit: 

”Mange års reformer har udhulet kvaliteten på de videregående uddannelser. De 
studerende mødes af en fremdriftskultur, der søger at ensrette dem og presse dem 
hurtigt igennem systemet. De lufthuller, som før i tiden gav de studerende 
mulighed for at tage en pause og trække vejret er systematisk blevet fjernet 
gennem reformer. På samme tid presses stadig flere studerende ind i de samme 
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lokaler til færre undervisere og kontakten mellem studerende og underviser 
bliver stadigt mindre. Det betyder, at de studerende er mere overladte til sig selv 
og møder en stigende uklarhed om de faglige forventninger til dem. SFU 
insisterer derfor på et uddannelsessystem der vægter kvalitet over fremdrift, der 
er forskningsbaseret, bygger på høj en faglighed, der har gode studiemiljøer og 
sætter de studerendes trivsel i centrum.” 

Motivation: Vi har en generation af studerende, som mistrives som aldrig før og 
vi har et uddannelsessystem, der har dalende kvalitet. Vi bliver den første 
generation nogensinde, som er mindre uddannet end den foregående. Jeg mener 
ikke, at vi kan have et uddannelsespapir uden at adressere disse helt centrale 
problematikker. Derudover er det ikke mit indtryk som repræsentant for mange 
studerende, at deres største frygt og bekymring er erhvervslivets indblanding. 
Deres største frygt er, i min optik, at de mistrives, at kvaliteten er dårlig, at 
systemet strammer om dem og at de ikke ved hvilke faglige forventninger der er 
til dem. 

Stiller(e): Ronja Rose Ravnskov (SFU Amager) 

 

ÆF 81 

Efter linje 271 indsættes et nyt afsnit: 

”SFU ønsker fuldstændig forskningsfrihed og politisk uafhængighed på 
universiteterne. De fleste undervisere på landets universiteter er også forskere, og 
derfor førende eksperter indenfor deres områder. Alligevel er det ikke altid dem, 
der har det sidste ord i forhold til undervisningen. Alt for ofte sker det, at 
politikere blander sig. Politikerne sikrer universiteternes økonomi, og dette 
bruges alt for ofte som våben imod universiteterne og betyder også at 
fagudvalget og forskningsområderne bliver en politisk prioritet. SFU ønsker ud 
over et stop for besparelser på uddannelserne, at den politiske prioritet ikke 
sætter restriktioner for universiteternes udbud og frie forskning. Ligeledes 
ønsker SFU, at der øremærkes penge til at sikre, at fagområder ikke skal lukkes. 
Prioriteringerne er oftest et udtryk for uddannelsessnobberi og et ønske fra 
erhvervslivet om at uddanne arbejdskraft dertil, men SFU mener at 
universiteterne skal være til for læring og en kærlighed til viden, og intet andet, 
og vil derfor gøre op med idéen om, at nogle universitetsuddannelser er bedre end 
andre ved at kræve et ophør af vurderingen af uddannelsers kvalitet på baggrund 
af hvor mange kandidater, der er kommer i arbejde.” 

Motivation: 

Uddannelsessnobberiet lever i bedste velgående på danske universiteter. Hvis 
man læser på en humanistisk uddannelse er man vant til at få at vide, at man 
uddanner sig til cand.arb.løs, og man har højst sandsynligt også oplevet at et 
søsterfag er blevet lukket eller at flere fag er blevet slået sammen. Dette svækker 
undervisningskvaliteten drastisk og begrænser folks muligheder for at vælge den 
uddannelse, de ønsker. Det er alene et udtryk for, at politikerne lige så meget 
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taler sig ind i det akademiske uddannelsessnobberi, måske ved at være styret af 
erhvervslivet, der åbenbart bare har en større interesse i at få uddannet 
naturvidenskabsfolk og jurister end humanister. Mange bruger jo også 
argumentet, at de naturvidenskabelige uddannelser er mere vigtige for 
samfundet, men det skyldes for det første myten om, at man ikke kan få job som 
humanist, og for det andet at naturvidenskabelige forskningsresultater oftest har 
meget større sandsynlighed for at trække overskrifter i medierne - derfor får folk 
et fordrejet billede af, hvad der er vigtigt og ikke er vigtigt, for sandheden er, at 
både natur- og biovidenskabelige, samfundsvidenskabelige, lægevidenskabelige, 
juridiske, teologiske OG humanistiske uddannelser er vigtige for vores samfund. 
Derfor duer det ikke, at især de humanistiske uddannelser skal straffes så hårdt 
hele tiden, mens flere andre områder forgyldes i både offentlig støtte, men også 
legater, stipendier og priser i hobetal. Der er brug for ligestilling de videregående 
uddannelser imellem i lige så høj grad som der er brug for ligestilling mellem alle 
andre uddannelser. Og så er der brug for, at politikere (og selvfølgelig 
erhvervslivet) holder nallerne langt væk fra noget, som de ingenting ved om - der 
er en grund til at forskerne er eksperter. Desuden er ordet "universitet" slet ikke 
nævnt en eneste gang i landsledelsens udkast til papiret, så hér er et bud på, 
hvordan en mere konkret universitetspolitik kunne se ud, så universiteterne ikke 
glemmes i et uddannelsespolitisk papir. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), David Raun Senderovitz (SFU Køge), 
Christoffer Koch Andersen (SFU Århus) 

 

ÆF 82 

Efter linje 271 indsættes et nyt afsnit: 

TIL KAMP FOR GOD UDDANNELSE 

I SFU vil vi have fri og lige uddannelse for alle. Uddannelse skal være 
inkluderende og åben, og derfor skal der ikke være brugerbetaling på 
uddannelser. For os i SFU er det vigtigt at uddannelser ikke er forskelsskabende, 
og det skal vi altid have fokus på. 

SFU kæmper for uddannelse for livet - ikke for erhvervslivet! 

Motivation: Papiret mangler en afslutning - her er et godt bud, der opsummerer 
de mest centrale pointer og runder det hele af. 

Stiller(e): Astrid Carøe, (SFU Sorø-Slagelse), Lucas Zukunft, (SFU Køge), 
Andreas Berendt Bæk, (SFU Køge), Joakim Lindahl, (SFU Køge), David Raun 
Senderovitz, (SFU Køge), Nikoline Maria Nielsen, (SFU Køge), Sadek al-Amood, 
(SFU Køge) 

 

ÆF 83 

Efter linje 271 indsættes: 
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”Rød front!” 

Motivation: Vi er røde! (Og sprøde!) 

Stiller(e) 1: Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU 
Amager), Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 
Lasse Hjorthøj 

 

UKONTROVERSIELLE OG SPROGLIGT TEKNISKE 
ÆNDRINGSFORSLAG 

 

UK 1 

I linje 59 slettes: 

”rammes af livet, stress eller sygdom.” 

Og erstattes af: 

”rammes af sygdom eller sociale 
problemer.” 

Motivation: Den oprindelige formulering er ikke god. At blive ramt af livet er 
temmelig uklart, samtidig er det uheldigt at stress í sætningen står ved siden af 
sygdom og altså fremstår som om at stress og sygdom ikke er det samme hvilket 
det er. I stedet for den alternative formulering. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Ditte Graven(SFU Odense) 

 

UK 2 

I linje 65 slettes: 

”Alle uddannelser skal derfor have 
rammer, der rummer ethvert fysisk 
handicap eller psykisk sygdom.” 

Og erstattes af: 

”Alle uddannelser skal derfor have 
rammer, der rummer ethvert fysisk eller 
psykisk handicap.” 

Motivation: Det er begge handicap og det lyder lidt bedre sådan. 

Stiller(e): Tilde Malund Jensen (SFU Horsens) 

 

UK 3 

I linje 76 efter "at alle elever" indsættes 

", der har brug for det," 
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Motivation: Der er ingen grund til at tvinge elever, der ikke synes de har behov 
for en samtale, til en samtale. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus), Seda Kekec 
(SFU Århus) 

 

UK 4 

I linje 77 slettes: 

”regulære” 

Og erstattes af: 

”regelmæssige” 

Motivation: Jeg går ud fra at det er det, der menes 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 

 

UK 5 

I linje 78-81 slettes: 

”Hvis man ikke er klar til det næste 
skridt i ens uddannelsesforløb, så skal der 
være gode udskydende tilbud, og alle skal 
have mulighed for eksempelvis at komme 
på efterskole, hvis man har lyst. Der skal 
mellem alle “trin” være mulighed for 
relevante udskydende tilbud, der styrker 
ens faglighed og udvider ens horisont.” 

Og erstattes af: 

”Hvis man ikke er klar til det næste 
skridt i ens uddannelsesforløb, så skal der 
være gode forberedende tilbud, og alle 
skal have mulighed for eksempelvis at 
komme på efterskole, hvis man har lyst. 
Der skal mellem alle “trin” være 
mulighed for relevante forberedende 
tilbud, der styrker ens faglighed og 
udvider ens horisont.” 

Motivation: Forberedende er den anvendte fagterm for tilbud, der skal gøre en 
elev klar til at tage en uddannelse så lad os bare bruge fagordet. Derudover lyder 
forberedende meget mere positivt end udskydende. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 

 

UK 6 

I linje 87 efter ”SFU vil åbne” indsættes: 

”erhvervsskolerne ,” 

Motivation: Erhvervsskoler har også efteruddannelser, og derfor skal de også 
nævnes 
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Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

UK 7 

I linje 87 efter ”vil åbne universiteterne” indsættes: 

”, erhvervsakademierne” 

Motivation: Efteruddannelse skal naturligvis også gælde de korte videregående 
uddannelser. Ligesom der nu står at det skal gælde på universiteterne og 
professionshøjskolerne. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus), Esther 
Rørbæk (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

 

UK8 

I linje 91 slettes: 

”FOLKESKOLEN” 

Og erstattes af: 

”GRUNDSKOLEN” 

 Motivation: Det er mere præcist i forhold til vi ikke kun behandler folkeskolen i 
afsnittet 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) Lasse Hjorthøj Jensen (SFU Aalborg) 

 

UK 9 

I linje 108-109 slettes: 

”Det skal så vidt muligt ske inden for 
klassefællesskabet.” 

Og erstattes af: 

”Begge dele skal så vidt muligt ske inden 
for klassefællesskabet.”” 

Motivation: Det gør det klarere, at der er tale om både niveau og læringsstile der 
skal tilstræbes differentieret i klasseværelset. Det bør være muligt at gøre begge 
dele, hvis der er god nok forberedelse, to voksen ordning og tilpas små klasser. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 
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UK 10 

I linje 163-164 slettes: 

”Derfor skal der være en 
færdiggørelsesgaranti på 
erhvervsuddannelserne, så alle får en 
læreplads.” 

Og erstattes af: 

”Derfor skal der være en 
lærepladsgaranti på 
erhvervsuddannelserne, så alle får en 
læreplads.” 

Motivation: Det virker til at være lærepladsgaranti man mener, det virker i hvert 
fald sådan, når man henviser til at lærepladsgarantien også skal gælde lokalt. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg)  

 

UK 11 

I linje 165-176 slettes: 

”Det skal være lærepladser, der er rustet 
til at gøre lærlingen dygtigere. Konkret 
vil SFU sikre lærepladser ved at forøge 
AUB (Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag) for at omfordele fra 
virksomheder, der ikke tager lærlinge, til 
virksomheder, der tager lærlinge, og 
samtidig kræve, at alle virksomheder, 
som løser opgaver for det offentlige, tager 
mindst 2 lærlinge pr. 10. faglærte 
medarbejder ansat. Derfor skal der være 
stærkere undervisningsplaner til dem, der 
er i lære. Elever skal i højere grad have 
medindflydelse på hvilke virksomheder, 
der godkendes til at tage lærlinge. Der 
skal også være plads til ikke at tage i 
praktik i en periode og mulighed for at 
være på skolen, indtil man føler sig klar 
til at komme ud i en virksomhed. For at 
lærlinge skal have mest mulig ud af deres 
praktikforløb, skal det være et krav at 
kunne evaluere og få feedback fra den 
virksomhed, hvor man har en 
praktikplads. Skolen skal kunne byde på 
rigtige opgaver, og lønningerne skal være 
magen til elevlønningerne.” 

Og erstattes af: 

"Konkret vil SFU sikre lærepladser ved at 
forøge AUB (Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag) for at omfordele fra 
virksomheder, der ikke tager lærlinge, til 
virksomheder, der tager lærlinge, og 
samtidig kræve, at alle virksomheder, 
som løser opgaver for det offentlige, tager 
mindst 2 lærlinge pr. 10. faglærte 
medarbejder ansat. 

Det er vigtigt, at vi har lærepladser, der 
er rustet til at gøre lærlingen dygtigere. 
Derfor skal der være stærkere 
undervisningsplaner til dem, der er i lære. 
Elever skal i højere grad have 
medindflydelse på hvilke virksomheder, 
der godkendes til at tage lærlinge. Der 
skal også være plads til ikke at tage i 
praktik i en periode og mulighed for at 
være på skolen, indtil man føler sig klar 
til at komme ud i en virksomhed. For at 
lærlinge skal have mest mulig ud af deres 
praktikforløb, skal det være et krav at 
kunne evaluere og få feedback fra den 
virksomhed, hvor man har en 
praktikplads. Skolen skal kunne byde på 
rigtige opgaver, og lønningerne skal være 
magen til elevlønningerne. " 
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Motivation: Det virker ret rodet og usammenhængende, og vi mener, at dette her 
giver et bedre flow i teksten. Desuden er kvaliteten af en læreplads så vigtig, at 
det kræver sit eget afsnit. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

UK 12 

I linje 184 slettes: 

”Dette skyldes at ungdommen er dårligt 
organiseret, og det skal vi have ændret.” 

Og erstattes af: 

”Dette skyldes at ungdommen er dårligt 
fagligt organiseret, og det skal vi have 
ændret.” 

 Motivation: Det er vigtigt, at papiret også kan læses af folk, der ikke er helt inde 
i vores mentalitet om, at organiseret på erhvervsskoleområdet naturligvis er 
faglig. Ser man dette isoleret som det står, så kalder vi erhvervsskoleelever for 
uorganiseret. 

Stiller(e): Christian Rømer (SFU Lyngby), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

UK 13 

I linje 185 slettes: 

”Så sikrer vi ordentlige elevlønninger og 
f.eks. gratis værktøj.” 

Og erstattes af: 

”Så sikrer vi ordentlige elevlønninger og 
ingen brugerbetaling” 

Motivation: Det virker til at være det man gerne vil sige med eksemplet, og derfor 
giver det mening at skrive det. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 

 

UK 14 

I linje 167-198 konsekvensrettes ”erhvervsskoler” til ”erhvervsuddannelser”. 

Motivation: Det hedder erhvervsuddannelser, og det er underligt at vi halvdelen 
af tiden skriver erhvervsuddannelser og halvdelen af tiden erhvervsskoler. 

Stiller(e): Astrid Carøe (SFU Sorø-Slagelse) 

 

UK 15 
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I linje 208 slettes: 

”derhjemme eller psykisk” 

Motivation 1: sprogligt 

Motivation 2: Der er mange problemer der kan være årsag til, at man ikke kan 
passe sin skole, derfor bør det ikke afgrænses til problemer derhjemme eller 
psykiske problemer. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Magnus Kronborg (SFU 
Aalborg) 

 

UK 16 

I linje 216-217 slettes: 

”- og at timerne skal være fleksible, så 
det tilpasses elevens behov på det givne 
tidspunkt.” 

Og erstattes af: 

”- og at disse timer skal være fleksible, så 
det tilpasses elevens behov på det givne 
tidspunkt.” 

Motivation: Det gør det klart at der er tale om timerne til mentorordning og 
støttetimerne, frem for undervisningstimer. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg), Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

ST 1 

I linje 8 slettes: 

”uddannede” 

Og erstattes af: 

” uddannet” 

Motivation: Sprogligt forkert. 

Stiller(e): Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager) 

 

ST 2 - Kan inkorporeres i ÆF 10c og 10d, falder hvis ÆF 10a og 10b vedtages 

I linje 25 slettes: 

”bestående lærer” 

Og erstattes af: 

”bestående af lærere” 

Motivation: Sprogligt/Teknisk 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Århus)  


