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Folketingets Børne- og undervisningsud-

valg har i 2012 haft flere kontakter med 

Ligeværd. Således havde vi et fint besøg 

på Fyn til nogle af de skoler, der tilbyder 

undervisning for målgruppen. Det var en 

rigtig god oplevelse og  samtidig var det 

en øjenåbner!

Debatten om vores undervisningssy-

stem kommer hurtigt til at koncentrere sig 

om, hvordan vi får flest muligt på universi-

tetet hurtigst muligt. Denne diskussion 

kommer nemt til at fylde hele den politiske 

dagsorden og pressens spalter.

Det er både nødvendigt og vigtigt at 

have fokus på andre målsætninger for un-

dervisningsindsatsen. Det er (heldigvis) 

ikke alle, der skal på universitetet! 

Danmark er et produktionssamfund 

med behov for mange praktiske kompe-

tencer. 

Danmark er et servicesamfund med be-

hov for mange personlige og praktiske 

kompetencer.

I dette brede felt skal vi have fokus på 

alle borgere også dem, der har særlige ud-

fordringer og muligheder.

Hjemme i mit lokalområde har jeg en 

solstrålehistorie om et vognmandsfirma, 

der har skabt plads for beskæftigelse af to 

unge, der har behov for særlige vilkår for 

beskæftigelse. Det har kunnet lade sig 

gøre til stor glæde for firmaet, der får va-

sket og plejet vognparken og til stor glæde 

for de to unge, der oplever at de udfylder 

Godt nytår til oG for liGeværd i 
et samfund med højt til loftet!

reelle jobs og dermed oplever ligeværd i 

forhold til vores normale måde at leve på 

med arbejde løn og fritid. Firmaet fortæller 

gerne om virksomhedens gode sider.

Forberedelsen af sådanne forløb ligger 

i undervisningen og i mestring af livsfunk-

tioner. Her er der grund til at gøre under-

visningsbegrebet bredt: Det skal handle 

om forberedelse til at gribe og begribe livet 

med de forudsætninger, vi nu hver i sær 

har. Det kræver oplevelser, praktiske øvel-

ser og sociale kompetencer i nogle afpas-

sede størrelser, der får den enkelte til at 

vokse i sin vækst frem mod det gode liv, 

som vi jo alle er fælles om at ville realisere.

Mine nytårsønsker for Ligeværds mål-

grupper kunne være:

•	 	Ja,	vi	skal	inkludere;	men	ikke	for	en-

hver pris!

•	 	Undervisning	er	et	bredt	begreb	med	

mange læringsformer!

•	 	Nogle	 har	 brug	 for	 et	 andet	 tempo	

end flertallet!

•	 	Vi	skal	sikre	både	undervisning,	forsør-

gelse og bolig indgår i et naturligt 

hele!

•	 	Vi	skal	arbejde	for	et	erhvervs-	og	sam-

fundsliv, der giver plads til særlige 

kompetencer og udfordrede!

•	 	Vi	skal	bakke	familier,	der	har	et	udfor-

dret barn eller ung op, samtidig med 

at vi sikrer frigørelsen for den unge til 

et selvstændigt liv!

Orla Hav, MF Socialdemokraterne
Formand for Folketingets Børne- og undervis-
ningsudvalg.

•	 	Vi	får	et	stærkere	samfund,	når	vi	ska-

ber plads til alle som ligeværdige!

Det er enkelt, at skrive disse udfordringer 

ned;	men	jeg	håber	vi	kan	gribe	udfordrin-

gerne uanset om vi repræsenterer lovgive-

re, administratorer, uddannelsesfolk, for-

valtninger eller kommuner - for løsningen 

og de gode resultater ligger i hænderne 

på alle disse aktører. Må tænkningen have 

fokus på helheder og ikke isoleret se på de 

enkelte elementer. Heri ligger de fremtidi-

ge gode historier! Godt nytår!


