
Dansk Folkeparti har desværre meddelt, at man vil nedlægge veto i forhandlingerne om en 

folkeskolereform, hvis regeringen ikke dropper sit forslag om at give kommunerne mulighed for at oprette 

og drive internationale skoler. Det er ellers en rigtig god ide, mener Konservative. Lige nu er det sådan, at 

undervisningen i Folkeskolen skal foregå på dansk. Behovet for internationale skoler dækkes derfor 

udelukkende af de private skoler. Der er for tiden 22 internationale skoler fordelt over hele landet. Også 

Aalborg har sin internationale skole, og flere internationale skoler er helt sikkert på vej. Behovet for 

skolerne er stort, ikke mindst i de større byer med universiteter og i byer med store internationale 

virksomheder. Eleverne er hovedsagelig børn af udenlandske forældre, som arbejder midlertidigt i 

Danmark, men en stor del af eleverne er danske børn, hvis forældre har erhverv, der medfører midlertidige 

ophold i udlandet. Hvis disse børn skal sikres en god, sammenhængende uddannelse, er det nødvendigt 

med skolegang i en internationale skole. 

Aalborg Kommune måtte for ca. 15 år siden opgive at etablere en international skole, skønt viljen var til 

stede, og behovet hos erhvervslivet og de store offentlige virksomheder var presserende. I stedet blev 

International School etableret i privat regi, først i fællesskab med Klostermarkskolen og senere som en 

afdeling af Skipper Klement Skolen. Det er naturligvis fint, at de dygtige private skoler kan løfte den opgave, 

men det er et ”hul i loven,” at kommunerne ikke må. En så vigtig samfundsmæssig opgave som 

grundlæggende undervisning til de nye generationer skal ikke udelukkende bero på privat initiativ. 

Dansk Folkeparti frygter, at internationale skoler vil føre til, at dansk bliver reduceret til en slags 

almuesprog med engelsk som ”det nye latin.” Sådan ser Konservative ikke på det. Efter vores mening er det 

en opgave for Danmark, i dette tilfælde de danske kommuner, at sikre alle børn en uddannelse, som gør 

dem kvalificerede til at leve i det samfund, som de vokser op i. Danske kommuner skal levere de 

skoletilbud, som efterspørges af børnenes forældre.  Danmark er en del af den globaliserede verden. Hvis vi 

ikke kan tilbyde internationale skoler, går vi glip af den nødvendige efterspurgte udenlandske arbejdskraft, 

og vi svækker vore egne virksomheders og dygtige borgeres muligheder for at være med i det 

internationale kapløb om vækst og arbejdspladser. Så kan vi for alvor komme til at tale ikke blot om et 

almuesprog, men om et almuesamfund. 


