
   
 

Pressemeddelelse: 
Elever og studerende: Regeringens finanslovsforslag er uambitiøst på 
uddannelsesområdet 

I regeringens finanslovudspil er der ikke optakt til andet på uddannelsesområdet end et stop 
for de årlige besparelser. Der er således ingen forbedringer i sigte for landets elever og 
studerende. 

Uddannelsesloftet mangler  
Gentagende gange har Statsminister Mette Frederiksen lovet, at hun vil afskaffe uddannelsesloftet, som 
presser og stresser ungdommen. Alligevel indeholder Regeringens finanslovsforslag ikke, at 
uddannelsesloftet skal afskaffes. 
 
Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler: 
“Det er at bryde den tillid, vi har haft til, at Mette Frederiksen og hendes regering vil droppe 
uddannelsesloftet. Det harmonerer ikke med idealet om en veluddannet befolkning at man ikke kan vælge 
om, og blive klogere undervejs” 
  
Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Maja Mørk Christensen uddyber:  
“Uddannelsesloftet presser unge helt ned i 8. klasse, oplevelsen af at skulle vælge rigtigt gennemsyrer 
vores uddannelsessystem og skaber et enormt pres på os unge, det håber vi at regeringen vil fjerne 
snarest muligt.” 
 
Ikke flere midler til uddannelse 
De sidste 4 år har det årlige omprioriteringsbidrag skåret alle landets uddannelser med 2% hvert år. Det 
har haft fatale konsekvenser for uddannelseskvaliteten og ledt til underviserfyringer, mindre feedback 
og større hold. Selv om det er positivt at blødningen stoppes er der ikke lagt op til yderligere 
investeringer. Det vækker vrede hos elever og studerende der nu skal se frem til endnu et år med alt for 
få ressourcer.  
  
Formand for Danske Gymnasielevers sammenslutning, Martin Mejlgaard udtaler:  
“Det er slet ikke godt nok at regeringen ikke geninvesterer nogle af de skårede midler til uddannelse. Det 
svarer til at lukke et åbent benbrud med plaster. Hvis vi skal hæve ambitionerne skal der investeres 
massivt i alle dele af uddannelsessystemet, ikke bare bevare status quo”. 
  
Hertil uddyber formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Kamilla Kjeldgaard 
Futtrup: “Vi frygter at vi endnu et år igen ikke bliver klædt godt nok på den til opgave vi skal ud og 
varetage. Det nytter ikke noget at have høje ambitioner for vores samfund og sundhedsvæsen hvis de ikke 
bakkes op af ordentlige uddannelser”   
  
Formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Oliver Asmund Bornemann 
udtaler: “Besparelserne har i flere år udhulet vores uddannelser og har direkte konsekvenser for kvaliteten 
af vores undervisning. Regeringen skylder landets elever og studerende at gøre op med den skade der er 
sket og investere i vores fremtid”  



   
  
Regeringen må vise at den ønsker et andet uddannelsessystem 
Fælles for elever og studerende er ønsket om at regeringen viser en ny og progressiv retning i 
uddannelsespolitikken centralt. Derfor er ønskerne klare: Der skal investeres i uddannelse, og 
uddannelsesloftet skal fjernes.  
  
Hertil udtaler de: “De sidste mange år har budt på skadelige reformer, og massive nedskæringer på 
uddannelsesområdet. Det er på tide at der laves en ny retning for Danmarks uddannelsespolitik og at vi 
igen sætter uddannelse forrest og investerer i danmarks fremtid” 
 

Pressekontakt 
Johan Hedegaard Jørgensen, Formand Danske Studerendes Fællesråd, 28194500, johan@dsfnet.dk   

Maja Mørk Christensen, Formand Erhvervsskolernes ElevOrganisation, 25100030, formand@eeo.dk  

Martin Mejlgaard, Formand Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 
50774801, mejlgaard@dgsnet.dk  

Kamilla Kjeldgaard Futtrup, formand SygeplejerstuderendesLandssammenslutning 
207776999, slsformand@dsr.dk   

Oliver Asmund Bornemann, formand, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, 
51401544 formand@handelselever.dk 

 

mailto:johan@dsfnet.dk
mailto:formand@eeo.dk
mailto:mejlgaard@dgsnet.dk
mailto:slsformand@dsr.dk
mailto:formand@handelselever.dk

