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UDDANNELSERNE SKAL 

GENOPRETTES OG STYRKES
Gratis og god uddannelse giver unge mennesker mulighed for at blive 

dygtige indenfor deres interessefelt og indfri deres potentiale. Dan-

mark bliver også et rigere land af at have kvalitetsuddannelser.

SF vil have en genopretningsplan for hele uddannelsesområdet. Efter 

fire år med det besparelsestyranni, den tidligere regering har ført, er 

det på tide at droppe besparelserne og starte med at investere i ud-

dannelserne. Det koster en bondegård at investere i uddannelse, men 

det koster et kongerige at spare på uddannelse. 

Vores forslag står i skærende kontrast til den tidligere regering, der 

sparede og sparede og engang imellem lappede hullerne ved at føre en 

del af besparelserne tilbage. 

Alle uddannelser skal genoprettes
Alle skal have ret til at blive uddannet. Derfor mener SF, at det 

er vigtigt, at alle uddannelser bliver genoprettet. Vi vil afsætte 

midler til både de forberedende uddannelser, ungdomsuddan-

nelserne, erhvervsuddannelserne, de videregående uddannel-

ser og efteruddannelse. Behovet skal undersøges nærmere, 

men vi forestiller os, at der vil være tale om et beløb stigende 

til i størrelsesordenen 1 mia. kr. slutningen af valgperioden.

Rigtig mange studerende oplever, at de ikke får den feedback, 

de har brug for fra deres undervisere. Antallet af under-

visningstimer for en studerende er også for lavt. Begge dele 

påvirker kvaliteten af undervisningen. Derfor er det et af de 

punkter, hvor der skal investeres i og sættes ind. 

Vi foreslår, at partierne bag finansloven efterfølgende bliver enige om, 

hvordan midlerne skal udmøntes. I den forbindelse vil vi lave en samlet 

plan for, hvordan uddannelserne kan styrkes i de kommende år.

Afskaf omprioriteringsbidraget
Hvert år tvinger omprioriteringsbidraget nye besparelser igennem på 

uddannelsesområdet. Det går udover kvaliteten i undervisningen og 

studiemiljøet. Det er afgørende at afskaffe det, og derfor er det et 

vigtigt første skridt, at der er flertal for at afskaffe det.
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