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H vis det stod til de københavnske
vestrefløjspartier, skulle folke-
skolens afsluttende prøve helt af-

skaffes. 
»Den står som en kæmpe rituel hand-

ling fra gamle dage, og den burde bare af-
skaffes«, mener Kasper Johansen, politisk

ordfører for de radikale i Købenavn. »Det
er ikke en eksamen, selv om man i folke-
munde stadig kalder det for en eksamen.
Du kan hverken dumpe eller bestå, du
kan bare gå til den«, siger han.

Det er både Enhedslisten og SF enige i.
»Prøverne tjener intet andet formål

end at stresse eleverne. De er hverken af-
gangsgivende til en ungdomsuddannel-
se eller brugbare ude i den virkelige ver-
den. Det er prøver for prøvernes skyld«, si-
ger Peter Thiele, politisk ordfører for SF.

Socialdemokratere er ikke afvisende,
forklarer Sofie Led (S), der er medlem af
børne- og ungdomsudvalget:

»Vi har ikke diskuteret det og kan der-
for ikke vurdere konsekvenserne. Men
hvis afgangsprøven virkelig er ligegyldig,
så er der ingen idé i at have den«. 

Dyre afgangsprøver
Udmeldingen kommer dagen efter, at Po-
litiken skrev, at regeringen ønsker at gen-

indføre gruppeeksamen. Men allerede i
2010 og senest i foråret har Jane Findahl,
der er formand for børne- og kulturud-
valget under Kommunernes Landsfore-
ning (KL), slået et slag for afskaffelse af af-
gangsprøven. 

Og senest i foråret var både SF’s for-
mand, Annette Vilhelmsen, som da var
uddannelsesordfører, og børne- og un-
dervisningsminister Christine Antorini
(S) med på forslaget. 

Det var i går hverken muligt at få en
kommentar fra Findahl, Vilhelmsen eller
Antorini. Men ligesom dengang ønsker
venstrefløjen – nu i København – at få gen-
åbnet debatten om afgangsprøven.

»Hvorfor ikke droppe de dyre prøver og
i stedet bruge pengene på flere timer,
som regeringen lægger op til?«, spørger
Kasper Johansen, der selv er souschef på
folkeskolen Skolen på Islands Brygge.

»Regeringen har fremlagt en skolere-
form, men vi oplever den ærlig talt ikke

som en stor reform. Skulle man lave en
rigtig reform, er det her et af stederne,
hvor man kan finde rigtig mange penge«.

Anders Holm, professor og uddannel-
sesforsker på Kø-
benhavns Universi-
tet og på SFI, kan
godt forstå politi-
kernes ræsonne-
ment, for en stor
del af undervis-
ningsbudgettet
går netop til at ek-
saminere de stude-
rende.

»Jeg kan godt for-
stå tanken om at af-
skaffe prøverne.
Især fordi ingen

ved, om prøver motiverer eller demotive-
rer elevernes læring«, siger han. Alligevel
er han ikke for helt at afskaffe prøverne:
»Jeg tror, at det er ekstremt skadeligt, for-

di eleverne vil føle, at det sidste halve år i
grundskolen er spildt, og at det er nyttes-
løst at gøre en indsats i den sidste tid«.

Modigt eksperiment
Noemi Katznelson er leder af Center for
Ungdomsforskning og har forsket i ud-
skolingen i mange år. Hun erkender, at af-
gangsprøverne ikke har nogen afgørende
formel betydning, men hun understre-
ger som Anders Holm, at den uformelle
betydning kan være stor.

»Det her lyder som et modigt eksperi-
ment. Jeg tror, det er for hurtigt at konklu-
dere, at afgangsprøverne er uden betyd-
ning. Det sidder i baghovedet på eleverne,
at en katastrofal prøve kan have store
konsekvenser«, siger hun. 

Eleverne selv mener, at de nuværende
afgangsprøver er meningsløse, fordi ele-
verne allerede ved afgangsprøverne ved,
om de er kommet ind på en ungdomsud-
dannelse. Samtidig er prøverne så langt

fra undervisningen, at det ikke hænger
sammen. Alligevel ønsker de ikke prøver-
ne afskaffet. 

»Nej, det er ikke vejen frem. Jeg tror,
prøverne er et vigtigt symbol, fordi det
markerer overgangen fra grundskolen til
en ungdomsuddannelse. Men man skal
gøre dem meningsfulde og lave et prø-
veindhold, som henvender sig til de krav,
arbejdsmarkedet stiller«, siger Vera Ro-
senbeck, formand for Danske Skoleelever.

Oppositionen i den københavnske bor-
gerrepræsentation har kun hovedrysten
tilovers for venstrefløjen.

»Der må være tale om en julespøg, for
det lyder skingrende vanvittigt. Det lug-
ter af, at de røde partier er kede af, at man-
ge københavnske folkeskoler har så dårli-
ge afgangskarakterer, at det kunne være
rart at slippe for dem«, siger Cecilia Lon-
ning-Skovgaard, der er Venstres repræ-
sentant i børne- og ungdomsudvalget.
sune.solund@pol.dk

Folkeskolen

SUNE SØLUND OG JAKOB STIG JØRGENSEN

De radikale, Enhedslisten
og SF i hovedstaden vil
afskaffe folkeskolens 
afgangsprøve. Social
demokraterne har ikke 
taget stilling endnu.

Københavns venstrefløj vil afskaffe afgangsprøven

Der må være 
tale om en
julespøg, for
det lyder
skingrende
vanvittigt 
Cecilia Lonning-
Skovgaard (V)

V enstrefløjen tager ikke lønarbejdernes be-
kymringer alvorligt og er i fuld gang med
at forære magten tilbage til de borgerlige.

Det mener SF’s tidligere næstformand Mattias
Tesfaye, der i et debatindlæg i dagens Politiken kri-
tiserer venstrefløjen for igen at have »sat fødderne
forkert i tidens store værdispørgsmål«. 

»I 90’erne betød en forfejlet udlændingepolitik
utryghed i mange boligområder. Det skabte en
vækst i DF-arbejdere. I dag har utryghed i arbejds-
livet fået to ud af tre blandt ufaglærte og faglærte
til at stemme blåt, primært på Venstre«, skriver
han og fortsætter:

»Igen efterlader venstrefløjen det folkelige Dan-
mark med en følelse af elitær arrogance og foragt
for følelser i den store arbejdende middelklasse.
Og igen står vi over for at skulle udvikle en ny soli-
darisk politik mellem to ubrugelige
yderpositioner«.

Det er blot 17 dage siden, Mattias Tes-
faye trak sig som næstformand i SF i
protest mod formand Annette Vil-
helmsens politiske projekt. I dag lan-
ger han ud efter venstrefløjens »kartof-
felrækkesocialister«, som i deres fokus
på samfundets svageste overser de al-
mindelige lønarbejdere i »orange ve-
ste og hvide kitler med skemalagte
pauser og leverpostej i madpakkerne«.

Er Annette Vilhelmsen en af disse »kar-
toffelrækkesocialister«, du omtaler?

»Nej, jeg er ikke ude på at ende i en
debat med Annette, og mig bekendt
bor Annette slet ikke i København. Det
er et begreb, jeg bruger om en gruppe
på venstrefløjen, som jeg har været i
diskussion med i ti år efterhånden«, siger Mattias
Tesfaye.

I indlægget identificerer han to yderpunkter i
dansk politik. På den ene fløj findes Venstres »nye
højrepopulisme«, der kræver ’tyske lønninger og
svenske skatter’. 

Modsat står den gamle venstrefløj, der »dyrker
modtagerne af overførselsindkomst som kernen i
det politiske projekt«.

Hvis middelklassen fortsat skal bakke op om
velfærdsstaten, må venstrefløjen følge en tredje
vej, der sætter lønarbejderne i centrum og geneta-
blerer trygheden på arbejdsmarkedet, mener Tes-
faye: »Nu skal den arbejdende middelklasses tillid
genvindes. Kald det bare jagten på ’Blå Bjarne’.
Kald det bare Kansasromantik. Jeg kalder det kær-
lighed til velfærdsstaten«, skriver han og erklærer
sig »kold som jordbæris over, at kartoffelrækkeso-
cialisterne hvisker arbejderist« om ham.

Er du stadig medlem af SF?
»Ja«.
Du skriver pænt om flere socialdemokratiske mini-

stre i indlægget. Er du ved at melde dig ind hos Social-
demokraterne?

»Jeg taler altid pænt om ministre både fra mit
eget parti og andre partier. Denne her regering
skal genvælges, og jeg mener faktisk, at regerin-
gen er bedre end sit rygte«, siger Mattias Tesfaye. 
kenneth.lund@pol.dk

Jeg frygter, at rød blok ...
Debat, 2. sektion forsiden

Socialisme

KENNETH LUND

Den frafaldne næstformand 
i SF, Mattias Tesfaye, efterlyser 
en tredje vej for Danmark.

Tesfaye: 
Venstrefløj
svigter 
arbejderne

Igen efterlader
venstrefløjen
det folkelige
Danmark med
en følelse af
elitær arro-
gance og foragt
for følelser i 
den store
arbejdende
middelklasse 
Mattias Tesfaye
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Bilka ønsker alle en glædelig jul
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PRISFALDPRISFALD

5 stk. Kærgården
a 200 g/ 450 ml.  
Flere varianter.
Vor normalpris op til 94,75 
Pr. kg v/merkøb 34,- /pr. liter v/merkøb 15,11

FRIT VALG

5.-
5 STK.

34.-
PR. STK.

475
Lærkevang sød-,  
let-, mini-, eller  
skummetmælk
1 liter.

SPAR OP
 TIL 6075

VED KØB AF MERE END 5 STK. PR. 
KUNDE ER PRISEN PR. STK. OP TIL 18,50

Piskefløde 38%
500 ml.
Pr. liter 9,50

VED KØB AF MERE END 4 STK. 

ER PRISEN PR. STK. 17,95

Tilbuddene gælder til og med søndag den 23. december, medmindre andet er angivet, så længe lager haves. Forbehold for trykfejl. ALLE NONFOOD TILBUD KAN OGSÅ KØBES I A-Z HJØRRING
KØB OVER 13.000 VARER I BILKAS NETBUTIK. 

TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED SØNDAG D. 23. DEC.
BILKA VIL VÆRE BILLIGST! DERFOR HAR VI SÆNKET PRISEN PÅ KAFFE, 
PISKEFLØDE OG  KÆRGÅRDEN.

PR. ½ KG

1475

Hel svinekam med spæk
Ca. 5,5 kg. Med ben. Pr. kg 29,50

CA. 5,5 KG

10.-
F.eks. Snemand  
Vor normalpris 20.-

n. Pr. kg 299,50
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GÆLDER IKKE ALLEREDE MARKEDSFØRTE VARERPÅ ALT JULEBELYSNING

2 poser

40.-
PR. PS. 3410
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HJØRRING

MAN-FRE 9.30-21
LØR-SØN 9-20

BAGEREN ÅBNER
HVER DAG KL. 7.00

SPAR 10.-

2 ps.  
BKI Extra
a 400 g.
Pr. kg v/merkøb 50,-


