Kvalitet i undervisningen
...gerne også i skoledebatten
På sin vis er det fint at slå på kvalitet i undervisningen som argument. Derom er enigheden sikkert
stor. Nogle mener, at kvalitet hænger sammen med store skoler, andre med små. Begge udsagn
kan være rigtige. Det kommer meget an på, hvad man lægger i ordet kvalitet. Her er der ganske
givet lige så mange meninger som personer, der udtaler sig.
Imidlertid er det ikke alene stærkt bekymrende; men i høj grad også manipulerende, når
formanden for FI-udvalget i Syddjurs kommune om kvalitet er citeret for: ”Jeg mener fortsat, at vi
bliver nødt til at tage meget alvorligt, at cirka hver tredje elev i Syddjurs, der forlader 9.
klasse, ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, som er kravene for at kunne
hoppe direkte ind på en erhvervsuddannelse”. (Citat fra Adresseavisen 15. marts 2016)
Hvis det var tilfældet, er der tale om intet mindre end en katastrofe, og samtlige skoler burde krybe
i et musehul og skamme sig på det grusomste. Burde et så markant statement fra formanden så
ikke dokumenteres? Det er vel ikke validt at bruge løse og udokumenterede påstande i en
alvorstung debat? Hvor har formanden sin viden fra? Har han selv undersøgt sagen? Er hans
rådgivere ikke kompetente nok? Er der skjult dagsorden? Hvad er hensigten med udsagnet?
Man forstår bedre, at formanden gennem hele debatten har argumenteret for store enheder på
udskolingsområdet og efterlyst kvalitet i debatten. Er den citerede påstand udtryk for
kvalitetsbidrag i debatten? Næppe! Se selv på de officielle tal om problematikken:
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Tabellen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser med al tydelighed, at påstanden
ikke er rigtig og derfor ikke er brugbar som argument for manglende kvalitet i undervisningen. Det
tjener heller ikke en god og nødvendig debat om folkeskolen i Syddjurs kommune at forfalde til
manipulation. Enhver kan ved selvsyn konstatere, at antallet af elever i Syddjurs kommune, som
IKKE har mindst 02 i fagene dansk og matematik generelt er færre end landsgennemsnittet i de
sidste 5 år. Ser man bort fra de to skoler, hvor specialundervisningen er koncentreret, er andelen
af elever, som opnår mindre end 02 i de to fag mindre end 10%.
Selv dette tal kan forbedres, men skolerne i Syddjurs behøver ikke at skamme sig og kan løfte
hovedet igen efter formandens udokumenterede dunk i nøden. En god debat afspejles også
gennem kvalitet i argumentationen.
Formanden kunne i stedet koncentrere sig lidt om det besynderlige i, at der bruges langt flere
ressourcer på specialundervisning i Syddjurs kommune end på landsplan og i sammenlignelige
kommuner. Er der f.eks. visiteret på samme vis og anvendt samme kriterier for henvisning til
specialundervisning på alle skoler? Eller hvad er årsagen til den markant højere udgift på netop det
specielle område, når nu resten af folkeskolerne opfylder både tilfredsheds- og kvalitetsmål uden
at ligge over landsgennemsnittet for udgift/elev?

Knebel, den 17. marts 2016
Jørgen Ørgård
Fmd. Borgerforeningen Mols - Distriktsrådet for Mols og Helgenæs

________________________________________________________________________________________________________________________
Borgerforeningen Mols www.borgerforeningen-mols.dk
Formand Jørgen Ørgård, Gl. Kirkevej 7, 8420 Knebel
Tlf. 86 35 12 25, mobil 40 28 99 18 E-mail: joergen@oergaard.dk

