Pressemeddelelse
Danskerne til TNS Gallup:

Folkeskolen skal samarbejde mere med de frivillige foreninger
Står det til danskerne er det godt, at den nye folkeskolereform lægger op til, at skolerne skal øge
samarbejdet med den frivillige verden. Det mener 65 % af befolkningen i en ny undersøgelse,
som TSN Gallup har gennemført for Frivilligrådet. Undersøgelsen viser også, at der er markante forskelle på landsdelene i forhold til, om man ønsker at være frivillig på sit eget barns skole.
Tallene er positive, men understreger behovet for, at der arbejdes med, hvordan frivilligheden
kommer ind i folkeskolen i praksis, mener undervisningsminister Christine Antorini, som onsdag den 13. august deltager i Frivilligrådets Topmøde om nyskabende samarbejde i folkeskolen.
Spejdere, seniorstabe eller sportsklubber er blot nogle af de eksempler, som folkeskole-eleverne i
fremtiden kan komme at stifte bekendtskab med, når folkeskolen og de frivillige organisationer styrker
samarbejdet som del af den nye skole-reform. Ifølge TNS Gallup ser det ud til, at den danske befolkning er med på idéen. Således erklærer 60 % sig enige i, at man i højere grad arbejder for, at en frivillig i samarbejde med fagets lærer kan være med til at undervise i forskellige fag.

Åbner skolen ud mod samfundet
”Frivillige og frivillige foreninger kommer til at spille en ny og vigtig rolle i folkeskolen, der skal åbne sig og inddrage det omgivende samfund for at understøtte elevernes læring og trivsel. Der er nu
brug for at skoler, kommuner og foreninger lader sig inspirere af hinandens samarbejder og læringsforløb, og derfor er Frivilligrådets Topmøde et rigtig godt forum for at dele viden og erfaringer,” siger
undervisningsminister Christine Antorini, som deltager i topmødet om frivillighed sammen med en
lang række deltagere fra blandt andet den frivillige verden, BUPL, BL, KL, DI, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.

Fremtidens skole
Bag topmødet står Frivilligrådet, der rådgiver Folketinget og regeringen om frivillighed. Her påpeger
formand Vibe Klarup Voetmann, at de frivillige organisationer har en enestående mulighed for at være
med til at skabe fremtidens skole, hvor man lærer både i og uden for klasseværelset.
”Et gensidigt samarbejde mellem folkeskolen og foreningerne er med til at gøre eleverne til deltagende samfundsborgere. Der er så meget viden at hente om natur, trivsel, fødevarer, sport og spil for den
enkelte elev, men også en kæmpe mulighed for de frivillige organisationer i at få involveret børn og
unge til en aktiv fritid,” siger Vibe Klarup Voetmann.
Topmødet finder sted på Fredensborg Skole, som igennem flere år har inddraget frivillige organisationer i undervisningen.
Yderligere information:
Formand for Frivilligrådet, Vibe Klarup Voetmann, tlf. 30 23 18 32
Politisk rådgiver Henriette Øland, tlf. 30 36 02 13

Fakta om TNS Gallups undersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen bygger på 1.175 interviews repræsentative for den danske befolkning over
18 år. Undersøgelsen er foretaget i perioden den 2. juli – 1. august 2014 af TNS Gallup for Frivilligrådet.
Undersøgelsen viser, at der er regionale forskelle på respondenternes svar:
Regional forskel København – Fyn
64 % af respondenterne fra København og omegn erklærer sig for helt enig eller enig i, at man i højere
grad arbejder for at f.eks. en frivillig fra fx Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med fagets
lærer, kan være med til at undervise i faget Natur og Teknik, at Ældresagen samarbejder med læreren i
faget historie, eller lignende, mod 49 % af respondenterne fra Fyn.

Regional forskel Syddanmark – Nordjylland
49 % af respondenterne i Syddanmark kunne godt overveje at være frivillig på deres barns skole, mod
18 % af nordjyderne.

