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PRESSMEDDELANDE
Armé av unga ställs utanför samhället varje år
Nu finns Almedalsseminariet På spaning efter en skola utan
avhopp på vår webbplats. Fem spanare presenterar sin vision
av framtidens skola. UR:s vd Erik Fichtelius menar att det är
oacceptabelt att en samlad vuxenvärld ställer en armé av unga,
som inte klarar gymnasiet, utanför samhället varje år.
Nästan 25 procent av Sveriges gymnasieelever klarar inte kraven för examen. 15 procent
av eleverna får F eller streck i ett eller flera ämnen. De sista tio procenten är avhopparna.
Alice Bah Kuhnke, gd för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Lars
Benon, rektor, Joanna Halvardsson, bloggare och journalist och Matilda Hellström, vice
ordförande i Sveriges Elevråd – SVEA spanar tillsammans med Erik Fichtelius kring en
skola utan avhopp: http://vimeo.com/99576307.
– Skolan är för fyrkantig. Mobbningen skulle minska om vi vågade prata om att vi är
olika och öka toleransen för elever med olika diagnoser, säger Joanna Halvardsson från
Karlstad som driver bloggen Jag är inte dum i huvudet, jag har Aspergers syndrom.
– Vi måste gemensamt bestämma oss för ett häv, ett lyft för skolan. Annars blir det ingen
förändring, säger Alice Bah Kuhnke.
Andra förslag från spanarna var ökad individualisering, att förstatliga rektorerna med
specialuppdrag kring läroplanen, att få in klassrumsnära forskning i skolan och att införa
det ”flippade klassrummet” med digital och transparent teknik.
Temagruppens seminarieserie i Almedalen kring skolavhopp avslutas torsdag morgon 3
juli med en politisk debatt kring Sviker Sverige? Politisk debatt om en skola utan avhopp.
Läs mer: http://almedalsveckan.info/event/user-view/23273?redir=%23eidx_4.

[Kommentarer]

För mer information kontakta Malin Engstedt, kommunikatör på telefon 070-587 89 19
eller via malin.engstedt@mucf.se.

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för att
förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Temagruppen drivs av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL,
Skolverket, Socialstyrelsen och Communicare.
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