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Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige
andre love

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring.
Indledningsvist skal Rådet understrege, hvor vigtig en rolle, Rådet mener, at forældrene spiller for deres
børns trivsel, og særligt barnets skolegang.
Rådet mener, at etniske minoritetsforældre skal styrkes i deres rolle som forældre og ligeledes gøres klart,
hvilket ansvar de som forældre har. Derfor sendte Rådet d. 22. juli 2013 et brev ud til alle landets kommuner
og integrationsråd indeholdende anbefalinger om, hvordan forældreansvaret kan styrkes.
I brevet anbefaler Rådet blandt andet, at uddannelsen af såkaldte skole-hjemvejledere udbredes til alle
landets kommuner, da skole-hjemvejlederne gennem deres uddannelse opnår viden om, hvilke udfordringer
etniske minoritetsfamilier kan have og vejlederne derigennem kan styrke samarbejdet mellem disse familier
og skolen.
Rådet anbefaler ligeledes, at et projekt med forældrerollemodeller udbredes til alle landets kommuner.
Forældrerollemodeller er etniske minoritetsforældre, der har til opgave at vejlede andre etniske
minoritetsforældre i, hvordan man som forældre bedst kan støtte sit barn i dets skolegang.
For så vidt angår det fremsendte lovforslag, finder Rådet det hensigtsmæssigt, hvis modersmålsundervisning
indgår i timetalsmodellen, da eleverne ellers kan få svært ved at finde tid til dette, sådan som modellen med
en længere skoledag foreslås sammensat. Modersmålsundervisning kunne med fordel indgå som en
aktivitetsmulighed i den sidste del af skoledagen.
Rådet er enigt i betragtningerne om, at en længere skoledag vil inkludere flere børn med etnisk
minoritetsbaggrund i kreative og fysiske aktiviteter, som tidligere har haft større tilslutning blandt etnisk
danske børn med ressourcestærke forældre end blandt børn med etniske minoritetsforældre. Dette er kun
godt for integrationen.
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