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Frit skolevalg – også i landdistrikterne 

 

Jeg er stor fortaler for varierede skoletilbud i hele landet. Derfor er jeg 

også stor fortaler for vores frie skoler. Børn er forskellige. Og de har 

forskellige behov. Det skal vores skolesystem kunne rumme. 

 

De frie skoler gør et fantastisk stykke arbejde med at sikre gode 

undervisningstilbud i hele landet. Faktisk bor hver tredje friskoleelev i en 

af Danmarks mindste byer. De frie skoler har også i høj grad en social og 

inkluderende profil, der rummer elever fra mange forskellige sociale 

baggrunde. Friskolerne løfter en vigtig opgave som lokalskoler. 

 

Men alt det vil Socialdemokratiet sætte over styr. De vil nemlig sænke 

statstilskuddet til landets 552 fri- og privatskoler. De vil tage 365 millioner 

kroner væk fra skolerne hvert eneste år. Det vil få alvorlige konsekvenser 

for forældre og børns mulighed for frit at vælge skole her i Sydjylland. 

Beregninger viser nemlig, at Socialdemokratiets forslag vil næsten tredoble 

antallet af frie skoler, som har underskud. Faktisk er det blevet anslået, at 

op mod 100 friskoler vil lukke, hvis Socialdemokratiets forslag bliver til 

virkelighed. 

 

Det synes jeg er forfærdeligt. Skolerne i landdistrikterne tager generelt 

lavere skolepenge end i de større byer. Men med socialdemokraternes 

forslag kan forældrebetalingen eksplodere. Så dem, der er dårligt stillet 

økonomisk, vil få mindre frit valg end dem, der er velhavende. Det mener 

jeg ikke er rimeligt. 

 



 

Som Venstres undervisningsordfører har jeg kæmpet for at få større tilskud 

til de frie skoler. Det lykkedes. Nu ønsker jeg for alt i verden ikke, at 

socialdemokraterne skal sætte dette over styr. 

  

 

 

 

En uge i skolernes tegn 

 

Denne uge startede tidligt. Mandag kl. 7.20 tog jeg sammen med et hold 

morgenfriske unge mennesker fra Venstres Ungdom ud til Grindsted 

Erhvervsgymnasium. Her fik vi mødt en masse unge mennesker, der var på 

vej til undervisning. Jeg kan fortælle, at det er utrolig mange unge 

mennesker, der kommer forbi på meget kort tid sådan en mandag morgen. 



 

 

Besøgene på ungdomsuddannelser gentog jeg sammen med flere liberale, 

morgenfriske unge mennesker tirsdag og i dag, hvor jeg fik mødt de unge 

på Grindsted Gymnasium og Vejen Gymnasium. I denne valgkamp har jeg 

prioriteret at komme hurtigt ud for at møde de unge på 

ungdomsuddannelserne. For eleverne på ungdomsuddannelserne går snart 

på læseferie – og jeg synes, det er vigtigt, at nå at møde dem på deres 

uddannelsesinstitutionerne inden. 

 

Mit arbejde som Venstres børne- og undervisningsordfører har jo i den grad 

betydning for disse unge mennesker. Jeg har i mit arbejde som 

folketingsmedlem prioriteret, at vi også skal have gode uddannelsestilbud i 

landdistrikterne. Jeg har prioriteret et større fokus på praktiske 

færdigheder – frem for et ensidigt bogligt fokus. Jeg har sat fokus på unge 

menneskers mentale trivsel. Og det håber jeg, jeg kan få lov til at arbejde 

videre med efter dette folketingsvalg. Så ugen er i den grad startet i 

skolernes og de unges tegn. 

  

 



 

Forureningsmøde – en sag med stor betydning 

 

Men ugen har bestemt ikke kun handlet om ungdoms- og uddannelsespolitik. 

For sådan arbejder jeg ikke. Jeg interesserer mig for alt det, der har 

betydning for borgerne i mit lokalområde. Og det har forureningssagen i 

Grindsted i allerhøjeste grad. 

 

Tirsdag aften blev der afholdt informationsmøde om Grindstedforureningen. 

Det deltog jeg naturligvis i. For jeg har fulgt håndteringen af 

forureningsproblemet i Grindsted tæt. Jeg mener, det er en absolut 

topprioritet at få ryddet op. 

 

Det er også derfor, at jeg inden valget fik sat fokus på sagen i Folketinget – og 

i regeringen. Jeg har både fået vores miljø- og fødevareminister og vores 

statsminister med ud for at se på Grindstedforureningen. Jeg mener nemlig, 



 

at det er vigtigt at komme tæt på den virkelighed, man lovgiver om. Og vi 

havde brug for politisk vilje til at håndtere forureningsproblemet hjemme i 

Grindsted. 

 

Det fik jeg heldigvis taget fat på. Og også med denne sag ligger det mig 

meget på sinde at kunne kæmpe videre for gode løsninger til Grindsted efter 

folketingsvalget. 

 

Jeg ønsker fortsat at agere som en stærk, sydjysk stemme på Christiansborg. 

For jeg ved om nogen, hvilken betydning forureningsproblemet har for os 

lokalt i Grindsted. 

 

Med disse ord kan I nok høre, at jeg har masser af kampe, som jeg brænder 

for at fortsætte med at kæmpe, hvis jeg bliver valgt ind i Folketinget igen 

efter dette folketingsvalg. 

  

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIEOMTALE SIDEN I SØNDAGS 
 

 

Fra JydskeVestkysten, 15. maj  

 

 

 

 

Fra Politiken, 14. maj  

 



 

Fra Vejle Amts Folkeblad, 14. maj  

 

 

 

 

 

Fra JydskeVestkysten Billund, 12. maj  

 



 

 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 11. maj  

 

 

Fra Politiken, 8. maj 

 



 

  

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et 

arrangement, eller skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at 

besvare denne mail) eller en af mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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