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Farvel til sommerferie – velkommen til mere politik 

Efter en tiltrængt sommerferie er jeg tilbage til arbejdet på Christiansborg. De mange første møder 

er afholdt, og kalenderen begynder allerede at blive mere og mere fyldt. En travl hverdag er 

genoptaget - og det glæder jeg mig over. For lige så glad jeg var for at få en pause fra travlheden; 

fra de store stakke af papirer og en konstant kimende telefon – lige så glad er jeg for at være tilbage 

til det politiske arbejde – et arbejde, som jeg er taknemmelig for at have, og som jeg håber er med 

til at forbedre mulighederne for at leve og bo i det sydjyske. 

Venstres sommergruppemøde 

Traditionen tro holdt vi i sidste weekend Venstres årlige sommergruppemøde, som denne gang 

fandt sted i Aalborg. Det blev til nogle gode dage med hyggeligt samvær med kollegaer, partistøtter, 

ægtefæller og andre deltagende. Samtidig gav det også anledning til nogle vigtige politiske 

diskussioner. Sommergruppemødet markerer for mig vigtigheden af sammenhold, og dermed er 

mødet et vigtigt fundament for det arbejde, som efterfølgende skal ske i løbet af folketingsåret. 

Sommergruppemødet fik mig også til at tænke tilbage på sommergruppemødet i 2015, hvor jeg 

havde æren af at være værtinde, da vi bød velkommen til Venstres folketingsgruppe i Billund – 

børnenes Hovedstad.  

Nej til forbud mod friskoler 

En af de sager, jeg har beskæftiget mig med her efter sommerferien, er, hvilke rammer vi skal sætte 

for vores friskoler. Den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, har nemlig for nyligt 

argumenteret for, at friskoler, der har en andel af elever med udenlandsk baggrund på over 50 pct., 

skal lukkes. Det mener jeg er helt hen i vejret. Socialdemokraternes forslag ville betyde, at skoler 

såsom Den Internationale Skole i Billund, der har mere en 75 pct. elever med udenlandsk baggrund, 

ville risikere at lukke. Det er en skole, der er fyldt med kompetente børn og unge, der vil være i 

stand til at bidrage til det danske samfund i stor stil. Eksempelvis har LEGO mange ansatte, som 

kommer fra Den Internationale Skole. For med det åbne, forskelligartede læringsmiljø, skolen 

tilbyder, udvikler de unge mennesker nogle helt særlige kompetencer. Jeg tager stærkt afstand fra 

socialdemokraternes idé om at lukke friskoler, blot fordi der kan opstå problemer på nogle af dem. 

Nej, i stedet valgte vi i Venstre jo faktisk sidste efterår at stramme op og skærpe tilsynet på 

problematiske friskoler. Og netop disse opstramninger er formentlig også årsagen til at der nu 



dukker eksempler op på skoler, som måske ikke overholder loven. Og såfremt dette er tilfældet ja så 

de naturligvis fratages statstilskud – ingen tvivl om det.  

 

Nyt folketingsår i vente 

Som sagt er jeg i fuld gang med det politiske arbejde. For selvom Folketingets officielle åbning 

først sker den første tirsdag i oktober måned, så står det politiske liv langt fra stille indtil da. 

Folketingets åbning er med til at markere, at arbejdet med at behandle love begynder. Men forud for 

hver lovbehandling ligger der en masse arbejde. For hver eneste gang vores regering fremsætter et 

lovforslag, er det et resultat af faglige undersøgelser, grundigt juridisk arbejde, politiske 

forhandlinger og debat med relevante aktører. Det er en lang proces, hvor mange skal høres. Derfor 

er vi allerede nu i fuld gang med at gøre klar til det folketingsår, som er i vente. Vi er ved at se på 

de lovændringer, som vi ønsker at lave i den kommende tid. Jeg kan afsløre, at jeg selv - som 

Venstres børne- og undervisningsordfører – netop nu diskuterer implementeringen af ændringerne 

af dagtilbudsloven. For i Venstre ønsker vi at ændre loven, så der skabes mere nærhed med 

pædagogerne i daginstitutionerne og gives mere fleksible pasningsmuligheder til danske 

børnefamilier. Derudover forbereder vi en lang række andre tiltag, som skal gøre livet lettere for 

den enkelte dansker og institutioner og skoler. Tiltag, som jeg håber, vi kan få igennem i det 

folketingsår, som nu står for døren. 

Mvh. 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klip fra medieomtale: 

Fra Landbrugsavisen den 6. juli  

 



Fra JydskeVestkysten den 7. juli 

 



Fra Danmarkssektionen i de jysk-fynske aviser den 23. juli 

 



Fra JydskeVestkysten den 23. juli 

 



Fra JydskeVestkysten den 13. august 

 


