
Al magt til systemet 

For ganske få år siden mente man, at forældrene var i stand til at træffe de rigtige valg for deres børn, 

sådan er det desværre ikke mere. Politikkerne vil hellere erstatte forældrenes ansvar og ret til at vælge for 

deres barn, med rigide systemer og kontrol. Man vil hellere have faglige personer til at vurdere, veje og 

måle alt, vi må regulere og kontrollere hvis vi kan. Lad mig understrege at jeg intet har imod faglige 

vurderinger og jeg anerkender fuldt ud de faglige og dygtige personer man har med til at vurdere 

vanskelige sager, men er vi ikke gået for langt? Et konkret eksempel hvor man har fjernet forældrenes 

kompetence er i børnehave-skole situationen. Ifølge den danske lovgivning skal børn i deres sjette år 

begynde i skole, det betyder at børnene i det år de fylder seks år skal begynde i skole. Hvis man som 

forældre vurderer at ens barn ville have godt af at vente, så begynder hele det offentlige system at gå i 

selvsving, systemet siger nemlig, ”nej nej hr. og fru Jensen, i kan da ikke selv bestemme hvornår jeres barn 

skal begynde i skole, vi må lave en faglig vurdering og så er det skolen der bestemmer om jeres barn er klar 

eller ej”. Reelt betyder det, at hvis man er født d. 31. december kl. 23.59 så skal man begynde i skole et år 

før end hvis man var født få sekunder efter. Tingene sat på spidsen, så betyder dette at et barn som er født 

i december hvis venner er født i januar året efter splittes for dets venner, med mindre forældrene 

indvilliger i en faglig vurdering af deres barn, som måske alligevel ender ud i at barnet ikke må vente på 

dets venner. Jeg forstår godt at nogle forældre går i forsvarsposition og føler sig magtesløse i dette rigide 

system, hvor systemet ikke er til for individerne, men hvor individerne er til for systemet. Derudover tager 

dette system slet ikke højde for at piger ofte er mere skoleklar end drenge for ens modenhed følger jo, 

ifølge systemet, alderen. Jeg synes det er synd og ærgerligt at man fratager forældrene det ansvar som de 

reelt har, for systemet ved åbenbart altid bedst. Al magt til systemet.  
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