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Frit skolevalg – også til elever med særlige behov 

Et af mine helt store politiske hjertebørn bliver snart til virkelighed. For vi har netop førstebehandlet 

et lovforslag i Folketinget, som giver mere frit skolevalg til elever med særlige behov. Det drejer sig 

om elever, som lider af f.eks. autisme eller ADHD. Elever, som indtil nu ikke har haft samme 

muligheder som alle andre børn for at vælge en fri- eller privatskole. For modsat kommunale skoler, 

så har det offentlige tilskud til fri- og privatskoler i mange tilfælde ikke sikret de frie skoler et 

tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at tage i mod elever med særlige behov. Det betyder, at det er 

de unge mennesker, som allerede står med hænderne fulde af udfordringer, som må betale prisen. 

De mister deres frie valg og muligheden for at komme på den skole, de ønsker. Det synes jeg ikke 

er okay. Derfor indfører vores regering nu en ny, permanent tilskudsmodel, som skal øremærke 

penge til fri- og privatskolers inklusion af elever med særlige behov. For børn med særlige behov 

og deres forældre fortjener at kunne vælge, hvilken skole, der er rigtig for netop dem. Skolevalget 

kan være baseret på særlige faglige udfordringer eller bestemte værdier, som man ønsker at lægge 

vægt på. Børn er forskellige, og de skal have mulighed for at vælge forskellige uddannelsestilbud.  

Sikring af Dansk Skoleskak 

Endnu en politisk sejr, som er lykkedes, er en økonomisk sikring af Dansk Skoleskak. Dansk 

Skoleskak er en ungdomsorganisation, som styrker børn og unges faglige og sociale udvikling 

gennem skoleskak. Dansk Skoleskak står for skoleskak på 500 skoler i 95 kommuner og er dermed 

populær på de danske folkeskoler. Ikke desto mindre har Dansk Skoleskak balanceret på kanten af 

skakmat. De har været økonomisk udfordret, fordi de ikke har modtaget nogen faste midler. Derfor 

har jeg kæmpet for at få sat Dansk Skoleskak på finansloven og derved fremtidssikre deres økonomi 

– og det lykkedes. Forleden var jeg med til at åbne Skolernes Skakdag, som satte rekord for antallet 

af deltagere. Hele 47.921 elever og 284 skoler deltog nemlig. Det var en fornøjelse at se, hvordan 

de unge mennesker både fik trænet deres matematiske færdigheder, koncentrationsevne og logiske 

tænkning – samtidig med at de havde det sjovt med hinanden. På en dag som denne kan man 

virkelig mærke, at det politiske arbejde kan betyde noget for vores børn.  

 

 



DM i Skills – en stor succes 

Den 18-20. januar blev der afholdt DM i Skills i Herning. Det er et arrangement, som giver unge 

mennesker mulighed for at vise deres praksisfaglige talenter frem. Jeg have fornøjelsen af at se de 

unge mennesker dyste i alt lige fra konditori til snedkeri. Jeg er stor tilhænger af arrangementer som 

DM i Skills, da de er med til at vise, at danske unge ikke kun kan nå til tops med deres boglige 

færdigheder – men også med deres praksisfaglige færdigheder. Det har vores samfund i dén grad 

brug for. For arbejdsmarkedets parter råber efter mere faglært arbejdskraft. Og de danske unge har 

helt klart potentialet - som jeg kunne se til arrangementet i Herning. Nu håber jeg, at det vil gå op 

for flere unge, at det er både spændende, prestigiøst og yderst brugbart at tage en 

erhvervsuddannelse.  

Landbrug, der rammer, hvor det skal 

Jeg deltog for nyligt i en konference om ”præcisionslandbrug”. På konferencen hørte vi om, 

hvordan bedre brug af data og nye teknologier kan gøre landmændenes miljøindsats mere målrettet 

og samtidig forbedre deres udbytte og indtjening. Der er et stort potentiale, som vi skal udnytte. 

Netop derfor har vores regering valgt at afsætte to millioner kroner til et pilotprojekt, som skal 

videreudvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform. Jeg synes, det er utrolig positivt, at vi 

stopper op og ser på, hvordan vi kan regulere smartere – og ikke bare skrappere. 

Præcisionslandbrug er et godt eksempel på, at vores landbrug godt kan blive både grønnere og mere 

omkostningseffektivt på samme tid.  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 

 



Klip fra medieomtale: 

Fra JydskeVestkysten Vejen d. 20. februar 

 

Fra Hvidovre Avis d. 6. februar  

 



Fra Jyllands-Posten d. 14. februar  

 

Fra JydskeVestkysten d. 26. januar  

 

 

 

 


