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I familien Junker er der mange syn på, hvad god læring er.
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Svært skolevalg: Mød 3
generationer, der ser vidt
forskelligt på læring
Det er blevet sværere som forælder at vælge den rigtige skole til sit
barn, mener et forælderpar, som har droppet folkeskolen til fordel for
en grøn friskole. Et »outreret« valg, mener bedstefaren, mens sønnen
savner faglige udfordringer.
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Niklaz Junker, 14 år

Hvordan vælger man den rigtige skole til sit barn? Det findes der nok ikke et
entydigt svar på. Og valget er da også kun blevet sværere de seneste år, mener
forældreparret Mette og Peter Junker.

For tre år siden valgte de at flytte deres to børn fra henholdsvis en
velrenommeret folkeskole på Frederiksberg og en privatskole på Østerbro
over til Den Grønne Friskole på Amager. Først og fremmest på grund af
manglende trivsel. Men også fordi de er »mere til livsduelighed end
karakterræs«, som de forklarer, da Politiken Skoleliv møder dem i nogle lyse
kælderlokaler på Frederiksberg, hvor de holder til med deres virksomhed.

I etagerne ovenpå huserer hele familien Junker; både bedsteforældre, børn og
børnebørn plus det løse bor i én og samme opgang. Så de følger temmelig
godt med i hinandens liv.

Politiken Skoleliv har sat de tre generationer i stævne for at tale om forskellige
syn på læring og skolevalg. For hvad skal børn lære? Og hvordan gør de det
bedst? Det er der langt fra enighed om rundt om bordet.

Da Mette og Peter Junker rykkede deres børn fra folkeskolen lige om hjørnet
og ud til en prøvefri friskole på Amager, der hviler på tanker om
bæredygtighed og den grønne omstilling, var morfar Søren Windfeldt mildt
sagt skeptisk.

»Jeg er af den gamle skole,« konstaterer han.

Og henvendt til sin datter og svigersøn:

»Det var nok det mest outrerede, I kunne finde.«

Hvad frygtede du?

»At Niklaz ville blive tabt fagligt,« siger Søren Windfeldt og kigger over på sit
14-årige barnebarn.

Efter at Niklaz igennem et halvt års
tid ikke havde trivedes i sin gamle
skole, ville forældrene give ham
muligheden for at prøve noget helt
andet end den almindelige
folkeskole. Og da familien, der også
tæller Viktoria på 11 år, havde besøgt
Den Grønne Friskole, ville
lillesøsteren også rykke med. Hun
havde allerede flyttet skole en gang
tidligere fra folkeskole til privatskole.
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Minister sløjfer et omstridt
optagelseskrav for gymnasier
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Debat: 6 råd, der får forældre til
at vælge folkeskolen
6 TIMER SIDEN

Nyvalgt skolelærer bliver
formand for Folketingets Børne-
og Undervisningsudvalg
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Debat: Politisk topstyring låser
skolebestyrelsen på hænder og
fødder
30. JULI

Bondo advarer: Vi risikerer at
ende som Sverige, der mangler
60.000 lærere
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Mor Mette Junker

Far Peter Junker

»Vi syntes, det var spændende at være
med til at bygge noget op, som var anderledes, og hvor vi følte os rimelig
trygge i, at der trivselsmæssigt var et rigtig godt fokus. Læringsmæssigt var
det så noget andet,« siger Mette Junker, og hendes mand supplerer:

»Jeg tror, det er sundt nogle gange at
prøve noget andet end det, der
måske lige ligger lettest for. Det her
var et stort skifte for os, fordi vi godt
vidste, at der var rigtigt stort fokus på
det grønne og på miljø. Men det var
også på bekostning af noget andet;
nemlig det faglige,« siger Peter
Junker.

Hvilke overvejelser havde I om, at der
ikke var så stort fokus på det boglige?

»Det allervigtigste er, at børnene
trives godt, så må det andet komme bagefter,« fastslår Peter Junker.

»Nu må vi håbe på det bedste«
I deres fælles virksomhed Body Mind Academy arbejder Mette og Peter Junker
bl.a. med trivsel, og de er ofte ude på besøg på skoler, hvor det halter med
netop trivslen. De oplever, at forældre er blevet mere i tvivl om skolevalget de
senere år – og det gælder også dem selv.

»Jeg synes, det er svært som forælder
at finde den rigtige skole – også for
os, der arbejder med det. Der er hele
tiden noget, man ikke får med,« siger
Peter Junker.

Talen bliver lidt vidtløftig, da både
han og Mette Junker nævner
»fremtidens ledere« og understreger,
at der ikke kun bliver behov for kloge
hoveder – også kloge hænder. Og
sidstnævnte ville Niklaz i hvert fald
aldrig have arvet fra dem, griner de.

»Når forældre siger til mig, at de slet ikke er bekymret for deres børn, fordi de
simpelthen passer supergodt ind i skolesystemet, så kan jeg ikke lade være
med at sige til dem, at vi så bare må håbe, at de bliver uddannet i de rigtige
ting, fordi der ikke er nogen, der ved, præcis hvordan verden ser ud, når de går
ud af skolen. Jeg ved ikke, hvem der skal være mest bekymret. Dem, der passer
ind i skolen, eller dem, der ikke gør,« siger Peter Junker.

Selv om forældreparret er »modnet« undervejs og er tilfredse med skoleskiftet,
er morfaren dog stadig ikke overbevist. For ham er det vigtigt, at barnebarnet
får boglige færdigheder og lærer noget, der ikke kun handler om at passe på
kloden. Undervejs har han derfor opfordret Niklaz til at gå til optagelsesprøve
på privatskolen Johannessskolen. Et råd, barnebarnet fulgte, men
efterfølgende valgte Niklaz alligevel at blive på den Grønne Friskole.
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Morfar Søren Windfeldt

»Jeg ved stadigvæk ikke, om det
havde været en god ide at flytte til
den privatskole. Nu må vi bare håbe
på det bedste,« siger Søren Windfeldt.

Et barn, der ikke passer ind i
kassen
For at kunne følge med i, om Niklaz
lærer det, han skal, har familien på
egen hånd lavet de nationale test.
Desuden opsøger Niklaz selv faglige
udfordringer uden for skolen, der ud
over at være karakter- og prøvefri
også er lektiefri.

»Jeg synes ikke, at det går dårligt med det faglige, men det er ikke i skolen, at
man lærer mest fagligt,« siger Niklaz Junker, og hans mor følger op:

»Du savner lektier.«

»Ej, både og,« griner sønnen.

Så I har sat jeres søn i en skole, hvor han er nødt til via YouTube og diverse
andre kanaler at tilegne sig viden. Har I ingen betænkeligheder ved det?

»Vi har hele tiden sat det op imod Niklaz’ trivsel, og vi husker bare stadigvæk,
hvordan han havde det et halvt års tid op til skoleskiftet, hvor han kom hjem
og lignede en grøntsag i sofaen og bare ikke havde det godt. Som i
overhovedet ikke,« siger Mette Junker.

At have et barn, der mistrives i skolen, kan være svært at tale om, og af den
grund er det afgørende at dele sine overvejelser om skolevalg og -skift,
understreger hun:

»Det er mega vigtigt, at der kommer fokus på, hvad det er for nogle tanker og
følelser, der går igennem os, når vi har et barn, der måske ikke passer lige ind i
kassen. Jo mere vi taler sammen og deler erfaringer, jo mere trygt er det.«

INGEN HAR KOMMENTERET ENDNU

    

LÆS MERE:
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REDAKTIONEN ANBEFALER

Instruktør bag ny film om grøn
udeskole: Vi har glemt at lære børnene
om naturen
NYHEDER
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Den københavnske folkeskole bliver tynd i toppen: Borgmestre vil
styrke udskolingen
NYHEDER

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Få nyheder og debat fra skoleverdenen direkte i din indbakke. Så er du opdateret.

Tilmeld nu

Forsiden

Det er blevet sværere som forælder at vælge den
rigtige skole til sit barn, mener et forælderpar,
som har droppet folkeskolen til fordel for en grøn
friskole. Et »outreret« valg, mener bedstefaren,
mens sønnen savner faglige udfordringer.
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Nyvalgt skolelærer
bliver formand for

NYHEDER SØG NYHEDER DEBAT NAVNE OM SKOLELIV JOBS Hej, Naja Dandanell  0

Rediger artikel i CUE

https://skoleliv.dk/nyheder/art7075140/Borgmestre-vil-styrke-udskolingen
https://skoleliv.dk/nyheder/
http://skoleliv.dk/nyhedsbreve/mine/
https://skoleliv.dk/navne/art7315651/Nyvalgt-skolel%C3%A6rer-bliver-formand-for-Folketingets-B%C3%B8rne-og-Undervisningsudvalg
https://skoleliv.dk/nyheder/art7313346/Vi-risikerer-at-ende-som-Sverige-der-mangler-60.000-l%C3%A6rere
https://skoleliv.dk/debat/art7314607/6-r%C3%A5d-der-f%C3%A5r-for%C3%A6ldre-til-at-v%C3%A6lge-folkeskolen
https://skoleliv.dk/nyheder/art7249906/M%C3%B8d-3-generationer-der-ser-vidt-forskelligt-p%C3%A5-l%C3%A6ring
https://skoleliv.dk/nyheder/art7132992/Vi-skal-stoppe-med-at-bashe-for%C3%A6ldrene-n%C3%A5r-barnet-ikke-trives-i-skolen
https://ams1-ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN4PEIMx3sNLdyql-egoumoVpkJdAAAAAEYg2wBKJAAASiQAAAIAAADGhbwJcZQaAAAAAABVU0QAREtLACwB-gDs_wAAAAABAQMCAAAAAMAAWBQMhAAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21_hQdowjxp9EOEMaL8k0Y8ahqIAQoADFcj8L1KNwxQDoJQU1TMTo0MTYwQOMPSS0hH_Rs1hpAUQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=OTI5MCNBTVMxOjQxNjA=/bn=0/clickenc=https%3A%2F%2Fguldborgsund.emply.net%2Frecruitment%2FvacancyAd.aspx%3FpublishingId%3Dada8ca45-eb69-45d2-bc5e-86af4037bfc9
https://skoleliv.dk/tag/main/Debat-2
https://skoleliv.dk/debat/art7314607/6-r%C3%A5d-der-f%C3%A5r-for%C3%A6ldre-til-at-v%C3%A6lge-folkeskolen
https://skoleliv.dk/debat/art7314607/6-r%C3%A5d-der-f%C3%A5r-for%C3%A6ldre-til-at-v%C3%A6lge-folkeskolen
https://skoleliv.dk/debat/
https://skoleliv.dk/nyheder/art7316636/Minister-sl%C3%B8jfer-et-omstridt-optagelseskrav-for-gymnasier
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/nyheder/art7313865/Rosenkrantz-Theil-dropper-Riisagers-frihedsfors%C3%B8g
https://skoleliv.dk/nyheder/art7313865/Rosenkrantz-Theil-dropper-Riisagers-frihedsfors%C3%B8g
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/debat/art7313325/Politisk-topstyring-l%C3%A5ser-skolebestyrelsen-p%C3%A5-h%C3%A6nder-og-f%C3%B8dder
https://skoleliv.dk/debat/art7313325/Politisk-topstyring-l%C3%A5ser-skolebestyrelsen-p%C3%A5-h%C3%A6nder-og-f%C3%B8dder
https://skoleliv.dk/nyheder/art7249906/M%C3%B8d-3-generationer-der-ser-vidt-forskelligt-p%C3%A5-l%C3%A6ring
https://skoleliv.dk/nyheder/art7249906/M%C3%B8d-3-generationer-der-ser-vidt-forskelligt-p%C3%A5-l%C3%A6ring
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/tag/main/politik
https://skoleliv.dk/navne/art7315651/Nyvalgt-skolel%C3%A6rer-bliver-formand-for-Folketingets-B%C3%B8rne-og-Undervisningsudvalg
https://skoleliv.dk/
https://skoleliv.dk/nyheder/
http://skoleliv.dk/search
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/debat/
https://skoleliv.dk/navne/
https://skoleliv.dk/om_skoleliv/
https://skoleliv.dk/Skoleliv_job/
https://cue.politiken.dk/cue-web/#/main?uri=https://cue.politiken.dk/webservice/escenic/content/7249906&mimetype=x-ece/story


1.8.2019 Svært skolevalg: Mød 3 generationer, der ser vidt forskelligt på læring - skoleliv.dk

https://skoleliv.dk/nyheder/art7249906/M%C3%B8d-3-generationer-der-ser-vidt-forskelligt-p%C3%A5-l%C3%A6ring 6/7

29 folketingsmedlemmer er med i Børne- og
Undervisningsudvalget.

LÆS SENERE

Tre ud af seks institutioner har oplevet et fald i
antal optagne på læreruddannelsen denne
sommer. Udviklingen skal vendes nu, hvis
lærermanglen ikke skal blive akut, mener
lærernes formand.

FOR ABONNENTER LÆS SENERE

FOR ABONNENTER LÆS SENERE

Prøv 14 dage
gratis

Hvis du vil lære Politiken
Skoleliv bedre at kende,
kan du tegne 14 dages

prøveabonnement. Det er
gratis og helt uforpligtende.

Prøv gratis

skolebestyrelse
n på hænder og
fødder
DEBAT

På 10 år er
antallet af børn
med sen
skolestart
halveret
NYHEDER

Folketingets Børne- og
Undervisningsudvalg

NAVNE

LÆRERUDDANNELSE

Bondo advarer: Vi
risikerer at ende som
Sverige, der mangler
60.000 lærere

NYHEDER

POLITIK

Fra rød aktivist til
undervisnings -
minister: Nu skal
Rosenkrantz-Theil
levere svarene på sine
egne spørgsmål
NYHEDER

NYHEDER SØG NYHEDER DEBAT NAVNE OM SKOLELIV JOBS Hej, Naja Dandanell  0

Rediger artikel i CUE

https://ams1-ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE7UwwJpUrZDdyql-egoumoVpkJdAAAAAEcg2wBKJAAASiQAAAIAAABKd_gJcZQaAAAAAABVU0QAREtLACwB-gDs_wAAAAABAQMCAAAAAMAACRRMdgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21XBUZywjU5_wOEMru4U8Y8ahqIAQoADGPwvUoXG9WQDoJQU1TMTo0MTYwQOMPSS0hH_Rs1hpAUQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=OTI5MCNBTVMxOjQxNjA=/bn=0/clickenc=https%3A%2F%2Fgenitor.dk%2Fstilling%2F100994%2F
https://skoleliv.dk/shop/article6304980.ece
https://skoleliv.dk/debat/art7313325/Politisk-topstyring-l%C3%A5ser-skolebestyrelsen-p%C3%A5-h%C3%A6nder-og-f%C3%B8dder
https://skoleliv.dk/debat/
https://skoleliv.dk/nyheder/art7313494/P%C3%A5-10-%C3%A5r-er-antallet-af-b%C3%B8rn-med-sen-skolestart-halveret
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/navne/art7315651/Nyvalgt-skolel%C3%A6rer-bliver-formand-for-Folketingets-B%C3%B8rne-og-Undervisningsudvalg
https://skoleliv.dk/navne/
https://skoleliv.dk/tag/main/l%C3%A6reruddannelse
https://skoleliv.dk/nyheder/art7313346/Vi-risikerer-at-ende-som-Sverige-der-mangler-60.000-l%C3%A6rere
https://skoleliv.dk/nyheder/art7313346/Vi-risikerer-at-ende-som-Sverige-der-mangler-60.000-l%C3%A6rere
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/tag/main/Politik
https://skoleliv.dk/nyheder/art7283487/Nu-skal-Rosenkrantz-Theil-levere-svarene-p%C3%A5-sine-egne-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l
https://skoleliv.dk/nyheder/art7283487/Nu-skal-Rosenkrantz-Theil-levere-svarene-p%C3%A5-sine-egne-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/
https://skoleliv.dk/nyheder/
http://skoleliv.dk/search
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/debat/
https://skoleliv.dk/navne/
https://skoleliv.dk/om_skoleliv/
https://skoleliv.dk/Skoleliv_job/
https://cue.politiken.dk/cue-web/#/main?uri=https://cue.politiken.dk/webservice/escenic/content/7249906&mimetype=x-ece/story


1.8.2019 Svært skolevalg: Mød 3 generationer, der ser vidt forskelligt på læring - skoleliv.dk

https://skoleliv.dk/nyheder/art7249906/M%C3%B8d-3-generationer-der-ser-vidt-forskelligt-p%C3%A5-l%C3%A6ring 7/7

Politiken Skoleliv er et uafhængigt nyhedsmedie
for alle, der er aktivt involveret i grundskolen.
 
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev herTilmeld dig vores daglige nyhedsbrev her
 
Læs mere om Politiken SkolelivLæs mere om Politiken Skoleliv
 

Politiken Nicher A/S
Studiestræde 43, 2.
1455 Kbh. K
 
Ansv. chefredaktør: Anders Jerking
anders.jerking@pol.dk

POLITIKEN SKOLELIV

POLITIKEN SKOLELIV UDGIVES AF:

Naja Dandanell, redaktør
naja@pol.dk, tlf. 2019-4144

Kristoffer Kræn Sørensen, journalist
kristoffer@pol.dk, tlf. 5374-0876

Sebastian Risbøl, journalist
Sebastian.Risboel@pol.dk, tlf. 3132-3492

Kontakt os på tlf. 7174-7673

KONTAKT

KUNDESERVICE

Prøv Politiken Skoleliv gratis og uforpligtend
Skriv til service.skoleliv@pol.dk 
eller kontakt os på tlf. 7174-7673

Stillingsannoncer:
Job- og bannerannoncer:  
Hawer Hassel, hh@pol.dk, tlf: 2147-4363
 
PersondataPersondata

ABONNEMENT

INDRYK ANNONCER

FØLG OS

NYHEDER SØG NYHEDER DEBAT NAVNE OM SKOLELIV JOBS Hej, Naja Dandanell  0

Rediger artikel i CUE

https://ams1-ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANp8de7tMzEWdyql-egoumoVpkJdAAAAAEgg2wBKJAAASiQAAAIAAADDhbwJcZQaAAAAAABVU0QAREtLAKIDtADs_wAAAAABAQMCAAAAAMAADBXUuQAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21-xQMogjxp9EOEMOL8k0Y8ahqIAQoADFcj8L1KNwxQDoJQU1TMTo0MTYwQOMPSS0hH_Rs1hpAUQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAAeAA./cca=OTI5MCNBTVMxOjQxNjA=/bn=0/clickenc=https%3A%2F%2Fguldborgsund.emply.net%2Frecruitment%2FvacancyAd.aspx%3FpublishingId%3Dada8ca45-eb69-45d2-bc5e-86af4037bfc9
http://skoleliv.dk/nyhedsbreve/mine
http://skoleliv.dk/om_skoleliv/
mailto:anders.jerking@pol.dk%20,%20tlf.%205374-0866
mailto:naja@pol.dk
mailto:kristoffer@pol.dk
mailto:Sebastian.Risboel@pol.dk
mailto:service.skoleliv@pol.dk
mailto:hh@pol.dk
http://politiken.dk/4951194
https://skoleliv.dk/
https://skoleliv.dk/nyheder/
http://skoleliv.dk/search
https://skoleliv.dk/nyheder/
https://skoleliv.dk/debat/
https://skoleliv.dk/navne/
https://skoleliv.dk/om_skoleliv/
https://skoleliv.dk/Skoleliv_job/
https://cue.politiken.dk/cue-web/#/main?uri=https://cue.politiken.dk/webservice/escenic/content/7249906&mimetype=x-ece/story

