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Danmark kan i år fejre 100 års jubilæum for grund-
loven af 1915, der – blandt andet – sikrer forældrenes 
frie ret til at vælge undervisning for deres barn. Traditi-
onen er i international sammenhæng unik, hvilket gør 
Danmark til et foregangsland. Men hvad er stemningen 
herhjemme, når vi vurderer den frie skoletradition? 
Hvorfor tales der sjældent om en fælles grundskole, 
som kræver fælles investering? Og skal valgfriheden 
være for alle?
Det kræver på den ene side en velfungerende folkeskole 
og på den anden side, at prisen for at vælge frit er til at 
betale for almindelige mennesker.

Er de frie grundskoler et reservat for bedrestillede eller 
et pædagogisk tilvalg? I debatten ser vi nærmere på 
forældrenes frihedsgrader, skolernes forpligtelser og 
vores evne til at tåle forskellighed.

Må vi være fri?

Deltagere:
MF for Venstre og tidligere undervisningsminister  
Bertel Haarder, debattør Jens Jonatan Steen, formand 
for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen, 
formand for de private grundskoler Crilles Bacher

Vi flytter til byen. Lokalsamfundene dør, hvis 
vi ikke gør noget. Men hvad skal vi gøre – gider 
vi gøre noget, og hvem skal gøre det? Mister vi 
noget, hvis de forsvinder? Har skolen en særlig 
rolle i lokalsamfundet, og hvilke mødesteder 
er vigtige for at sikre et godt lokalsamfund?

Kom og vis, hvordan du mener, fremtidens 
lokalsamfund ser ud.
Ved debatten vil vi udnytte det fysiske rum og 
få både politikere, eksperter og publikum til 
at deltage aktivt i debatten om en bedre frem-
tid for det, man benævner Udkantsdanmark. 
Teltet omdannes til et felt af mulighedsrum 
i rejsen fra by til land med forskellige sce- 
narier for, hvad der kan få deltagerne til at 
flytte til Udkantsdanmark fra byerne – eller 
det modsatte. 
Debatten stræber efter at finde løsninger, der 
rækker ud over Folkemødet.

Arrangører:
Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen,
Lilleskolerne, Assens Kommune, Fælleskassen, 
Tænketanken Sophia, Den frie Lærerskole, DGI

Luk Udkantsdanmark 
– vi gider jo ikke bo der!

Deltagere:
Frie skolefolk, DGI, PLO, Danske
skoleelever, De samvirkende Køb- 
mænd, meningsdannere, politikere
og eksperter

Arrangører: 
Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening,
Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler,
Private Gymnasiers grundskoler, Efterskoleforeningen

Torsdag den 11. juni kl. 16.00 – 17.00
Nordlandspladsen, LEAD Agency telt
»Løsningslaboratoriet«

Lørdag den 13. juni kl. 11.30 – 12.30
på Gæstgiveren


