Politisk beslutningsgrundlag - et spørgsmål om femkroner?
”Fem kroners vidner” var et begreb, der florerede i min ungdom. Betegnelsen dækkede over, at
det altid var muligt at finde en kammerat som for formedelst fem kroner ville fremstå som
troværdigt vidne, når en ikke helt sandfærdig begrundelse skulle bæres igennem.
Det gamle begreb dukkede op i mit hoved, da jeg læste artiklen i Kristeligt Dagblad tirsdag d. 8.
juni 2010 med overskriften ”Ny skoleplan vil lukke 500 skoler” og igen da jeg hørte Rasmus Jarlov,
konservativ uddannelsesordfører, i ”Go’ morgen Danmark” onsdag d. 9. juni.
Specielt to påstande fra ”Rejseholdet” provokerer meget.
Den første er påstanden om at kun store skoler - defineret som skoler med mindst tre spor på alle
trin - kan levere en ordentlig faglighed. Det er åbenbart ikke nok, at professor i statistik Peter
Allerup meget firkantet afviser argumentationen. ”Det er decideret forkert, når rejseholdet påstår
at det faglige niveau er højere på store skoler. Det rigtige svar er: Vi ved det ikke”.
Den skarpe konstatering følges i artiklen op med en forklaring om, at påstanden primært bygger
på udenlandske undersøgelser, især fra USA, hvis skolesystem er svært sammenligneligt med det
danske.
Den anden er påstanden om, at flere lærere underviser i deres linjefag på store skoler end på små.
Det er nok rigtigt, at UNI-C ”netop har udarbejdet en helt ny analyse, og at den leverer netop den
ønskede dokumentation”. Meget belejligt, måske for en femmer, men den modsatte
dokumentation findes også.
Aalborg kommune lavede i slutningen af 2006 en sammenligning af skolernes dækning af
matematik og natur/teknik på 1.-6. klassetrin med lærere med linjefagskompetencer. Det er ikke
muligt i dette materiale at uddrage argumenter for, at de små skoler skulle være ringere stillet
kompetencemæssigt end de store. Til gengæld er det muligt at se meget store faglige forskelle,
målt som lærere med linjefagskompetencer på skolerne generelt, uanset skolestørrelse.
Endelig var der flere kameler at sluge, da Rasmus Jarlov i ”Go’ morgen Danmark” onsdag d. 9. juni
bl.a. nævner lektiecafe og læsevejledere som noget kun store skoler kan magte. Min lille skole
med 135 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse magter begge dele foruden naturfagsvejleder og
flere uddannede AKT pædagoger. Og vi er bestemt ikke alene i småskoleverdenen om at holde
fanen højt.
Jeg er måske alene om det, men det giver unægtelig en dårlig smag i munden, at store og vigtige
debatter i det danske samfund åbenbart skal tage udgangspunkt i udokumenterede påstande og
amerikanske undersøgelser. Respekten for det politiske beslutningsgrundlag, i dette tilfælde
leveret af regeringens rejsehold, er gået i minus.
Som skoleleder på en lille skole må jeg derfor anstændigvis bede om et højere niveau i oplæg til
politiske beslutningsprocesser, der i den grad har til formål at gøre op med dansk skolekultur.
Et dette ikke muligt, fordi konklusionerne er givet på forhånd, så stå for pokker ved det som det er.
At der samtidig på den måde laves landsplanspolitik giver blot en ekstra dimension til de
femkroners vidner der igen dukker op i mine tanker.
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