
   
 

Pressemeddelelse: 
Studerende: Historisk stærk udmelding på uddannelsesområdet 
Studerende glæder sig over de gode takter i den politiske forståelse der blev offentliggjort sent tirsdag 
aften. Efter mange års pres fra elever, og studerende indebærer den bl.a. en fjernelse af 
uddannelsesloftet, et stop for omprioriteringsbidraget og et arbejde med at undersøge 
præstationskulturen for at minimere stress og mistrivsel i uddannelsessystemet. 

I Danske Studerendes Fællesråd er man begejstrede for de mange gode udmeldinger på 
uddannelsesområdet og ser efter mange år med nedskæringer og reformer frem til at samarbejde for et 
bedre uddannelsessystem.  

Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler: 
”Det er enormt positivt, at en ny regering vil fjerne uddannelsesloftet. Begrænsningen af 
dobbeltuddannelse har skabt et massivt pres på unge mennesker ved reelt at fratage studerende 
muligheden for at vælge om i uddannelsessystemet” 

I forbindelse med stoppet for de årlige nedskæringer på uddannelse, det såkaldte 
omprioriteringsbidrag, udtaler han: 
”Den sidste regerings nedskæringer er gået hårdt ud over landets uddannelser, derfor er vi enormt glade 
for at besparelserne nu ser ud til at stoppe. Det giver sig selv at man ikke kan skære 2% af vores 
uddannelser om året uden at det har massive konsekvenser for kvaliteten på uddannelserne og trivslen 
blandt landets uddannelser – derfor er vi glade for at politikerne har lyttet til os studerende og nu lavet et 
stop for de ødelæggende uddannelsesbesparelser.”  

Afslutningsvist udtaler han: 
”Alt i alt vidner det her om en række partier der har lyttet til Danmarks elever og studerende og det 
tegner en rigtig positiv retning for en ny uddannelsespolitik. Vi glæder os til at følge den nye regerings 
arbejde og være med til at sikre et uddannelsessystem med mere tid til fordybelse og mindre mistrivsel” 

Pressekontakt 
For yderligere uddybninger eller spørgsmål, kontakt Formand for Danske Studerendes Fællesråd, 
Johan Hedegaard Jørgensen på tlf: 28 19 45 00eller på johan@dsfnet.dk 

 

mailto:johan@dsfnet.dk

