
LTERNATIVET 

LBERTSLUND 

- Lokalt Politisk Laberatorie om Folkeskolen 

Sæt folkeskolen fri! 
 

Eleven skal i centrum, tilli-

den skal genoprettes til læ-

reren & plads til kreativitet 

og nytænkning. 

 

Læring handler ikke om at 

have færdige svar på spørgs-

målene, men om at kunne 

sætte sin viden og indsigt i 

kontekst og kunne omsætte 

den til at skabe værdi – for 

eleven selv og for andre. 

 

Derfor bør undervisningsmil-

jøerne i højre grad være ken-

detegnet af en høj motivati-

onskultur, hvor man priorite-

rer en bedre balance mellem 

teori, praksis og formativ 

evauluering i form af person-

lig feedback frem for karak-

terfiksering, målstyringsre-

sultater og nationale test. 

 

Samtidig skal der mere fokus 

på trivsel, glæde og tryghed 

så skolen bliver et rart sted at 

være for alle børn og unge 

hvilke er forudsætningen for 

en god folkeskoleuddannel-

se. 

 

En skole for hoved, hæn-

der og hjerte 
 

Den Danske folkeskole skal 

være en skole for hoved, 

hænder og hjerte. Kreativitet 

betyder ikke at vi alle sam-

men skal være kunstnere el-

ler iværksættere, men om at 

flere skal have mulighed for 

at realisere deres indre ska-

berkræft og finde kreative 

indlæringsmetoder ud over 

de gængse. 

 

Giv plads til kreativiteten 

og plads til tværfaglighed  

 

Kreativitet er især et must i 

de erhvervsfaglige fag som 

håndarbejde, sløjd og hjem-

kundskab. Det er fag som for 

nogle er ugens højdepunkt 

og ugens succesoplevelse.  

Vi skal turde at være modige 

nok til at implementere de 

blødere fag i de mere faglige 

fag for den målgruppe af 

elever der ikke er boglige, og 

turde satse på deres succes 

oplevelser dér hvor eleven 

er. 

MØD OP OG DEL DIN 

VIDEN MED OS 

 

- og lad os sammen blive 

inspireret og inspirerer de 

videnspersoner som vi har 

indkaldt til at deltage—

elever fra Albertslund og 

Det Fri Gymnasium, Læ-

rere samt Forældrerepræ-

sentanter. 

   

Facilitator: 

Anders Stjernholm 

FT Kandidat  

Alternativet 

 

 

Onsdag D. 25. Januar kl. 18.30  

Alrummet i Musikteateret Bibliotekstorvet 1-3  



LTERNATIVET 

LBERTSLUND 

”Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme måde som da vi  

skabte dem”  - Albert Einstein 

I Alternativet er det  

en del af vores DNA 

at vi skaber vores 

politik med borger-

ne. 

 

Alternativet Alberts-

lund er knap et år 

gammel og fuldstæn-

dig grøn. Både parti-

farven, politisk erfa-

ring og på politikom-

råder.  

 

Det ser vi som en 

fordel. Vi har ikke 

nogen historie at for-

holde os til, for den 

er vi selv ved at ska-

be. Vi har ikke nogle 

ideologier at forholde 

os til, men værdier 

og debatdogmer. 

 

Med dette udgangs-

punkt er vi total klar 

og nysgerrige på, at 

skabe vores lokale 

historie—sammen 

med dig! 

 

 

 

Politisk Laberatorie  

(POLA) 

 

I Alternativet udar-

bejder vi vores poli-

tik igennem vores 

Politiske Laberatorier 

også kaldet POLA’er 

i daglig tale. 

 

Det vil sige at vi in-

vitere alle borgere, 

politiske med og 

modstandere til et 

forum, hvor der vil 

være ét overordnet 

emne.  

Her vil der være et 

par videnspersoner 

som vil holde oplæg 

hvorefter der vil være 

en paneldebat med 

mulighed for spørgs-

mål.  

Herefter vil der være  

gruppearbejde, 

Hvor de fremmødte 

er i centrum og vi-

denspersonerne til 

stede for at uddybe. 

 

Slutteligt vil forsam-

lingen i plenum udar-

bejde konkrete politi-

ske forslag som    

sendes videre til   

behandling hos Al-

ternativet Alberts-

lunds bestyrelse. 

De forslag der stem-

mer overens med 

Alternativets over-

ordnet manifest, dog-

mer og værdier vil 

højst sandsynligt bli-

ve et konkret politisk 

område vi vil arbejde 

for. 

 

Flere POLA’er i 

vente. Og DU skal 

da med? 

 

Dette POLA om fol-

keskolen er vores 

første lokalpolitiske, 

men langt fra det  

sidste.   

Er der et område du 

brænder for, har vi-

den om eller bare 

synes er interessant, 

hører vi meget gerne 

fra dig uanset om du 

er medlem eller ej.  

FLERE VED MERE!  Hos Alternativet er vi meget opmærksomme på at blive klogere 

hele tiden. Derfor skal du være mere end velkommen til at komme med din viden eller 

forslag på Albertslund@Alternativet.dk, Facebook eller møde op til et Politisk Labera-

torie hvor vi  udvikler vores lokalpolitik. Vi glæder os til at vidensdele med dig! 

Foto: Uddeling af legetøj i Albertslund, jul 2016 


