
Ny Nordisk Skole  
- reform eller blot et løft?
Af Signe Holm-Larsen

Intentionen med dette nummer af Skolen 
i Morgen er at sætte fokus på Ny Nordisk 
Skole. Der er sagt og skrevet mange ord om 
projektet, uden at det for alle har ført til 
klarhed over, hvad Ny Nordisk Skole egentlig 
består i. Nogle betegner projektet som en 
bevægelse, andre som en vækkelse. Uanset 
forskelle i opfattelse er der bred enighed om, 
at projektet bygger på tillid, men samtidig 
også, at denne tillid ikke må være blind. Der 
er generelt en forventning om, at projektet 
vil sætte sig spor i den revision af folkesko
leloven, som i lovprogrammet er udmeldt til 
marts 1213. Foreløbig er Ny Nordisk Skole 
dog som bekendt primært et sæt mål med til
hørende manifest og dogmer mv. – flotte ord, 
men også retningsgivende! Nu inviteres alle 
involverede parter så til at deltage. Senest 20. 
november 2012 kan 200 institutionsnetværk 
søge om at være med. Mange parter har inte
resse i grundskolens udvikling. Redaktionen 
har her samlet en bred vifte af interessenter
ne og bedt dem udtrykke deres forventninger 
til Ny Nordisk Skole. 

Undervisningsminister Christine Antorini 
ønsker i sit indlæg, at Ny Nordisk Skole skal 
inspirere resten af verden, fordi hun mener, 
at skolesystemet i Norden kan noget særligt, 
bl.a. skabe sammenhæng i børns og unges 
liv, tilrettelægge gode voksenuddannelser 
og sikre tilbud om livslang læring. Men hun 
mener også, at der er udfordringer, fx med 
hensyn til at kombinere leg og læring i dag
tilbud, koble teori og praksis i undervisnin
gen og få den store gruppe af især tosprogede 
drenge med. Hun mener, at Ny Nordisk Skole 
kan hjælpe med at udbrede de gode eksemp
ler, så fagligheden ikke bare løftes i den en

kelte institution – dagtilbud, 
grundskole eller 

ungdomsuddannelse – men at løftet sker på 
alle niveauer.

Fra oppositionens side blæser der milde 
vinde om Ny Nordisk Skole. Således ser Mai 
Henriksen, medlem af Folketinget fra 2011 og 
uddannelsespolitisk ordfører for de Konser
vative samt 2. viceborgmester i Odense fra 
2010, folkeskolen som fremtidens vækst
dynamo, hvor samarbejde, innovation og 
iværksætteri skal udvikles. Hun håber, at po
litikerne gennem projektet kan være med til 
at sikre de overordnede rammer og give plads 
til, at folkeskolen i højere grad får frihed til 
at udfylde rammerne, så der på ny bliver re
spekt om skolen. Hun ser derfor gerne mere 
frihed til holddannelse, en højere grad af 
internationalisering med flere internationale 
skoler, undervisning i engelsk fra 1. klasse 
og 2. fremmedsprog fra 5. klasse, samt øgede 
muligheder for etablering af udskolingslinjer 
– og så mener hun, at lærerne skal undervise 
mere. 

Og så til eleverne – dem, det hele drejer sig 
om. Vera Rosenbeck, formand for Danske 
Skoleelever, påpeger i sit indlæg, at for at Ny 
Nordisk Skole kan være mere end bare et 
fancy navn, er det et kardinalpunkt, at refor
men gror nedefra. Ellers kan den ikke skabe 
reelle forandringer i praksis. Hun mener 
derfor, at Ny Nordisk Skole skal redefinere 
skolens værdibaserede succeskriterier, så ele
vens personlige udvikling forankres i faglig 
udvikling og bygger på motivation og øget 
elevinddragelse i undervisningen. Det kræver 
samarbejde, og på dette punkt mener hun, at 
Ny Nordisk Skole er kommet skævt fra start, 
idet hverken elever eller forældre har været 
med til at skabe manifestet bag projektet; 
hun opfordrer derfor til mere plads til sam
tale og samarbejde.

Forældrenes talerør Benedikte Ask Skotte, der 
netop er gået af som formand for landsor
ganisationen Skole og Forældre, er enig og 
påpeger, at Ny Nordisk Skole også er for 
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