Modstrøm - elevorganisationen for unge på og omkring FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Modstrøms Ungeråd tilkendegiver hermed sin fulde støtte til den almennyttige
forening Teach First Danmark, og bakker samtidig op om organisationens arbejde for
statslig finansiering.
De fleste af os ved fra egen erfaring, at gode lærere betyder mere for læring i skolen end noget
andet. Hos Modstrøm bifalder vi derfor Teach First Danmarks arbejde for, at tiltrække flere
engagerede og dygtige ildsjæle til folkeskolen, og sætte fokus på den vigtige rolle det er at være
lærer.
Folkeskolen er desværre ikke designet til at kunne rumme alle slags elever, men vi ser det som
et skridt i den rigtige retning, at der bliver rekrutteret fagligt dygtige og relationsstærke lærere der
hvor der er mest brug for det. Som elevorganisation der repræsenterer unge på og omkring FGU,
kan vi skrive under på, at mange af os ikke har valgt den lige vej fra folkeskole og til en
ungdomsuddannelse. Det er der lige så mange forskellige årsager til, som vi er elever, men
mange af os har oplevet et uddannelsessystem der ikke var rummeligt nok til os.
Derfor er det en prioritet for os som elevorganisation at forbedre uddannelsessystemet, og gøre
det i stand til at kunne inkludere alle typer mennesker - og det starter med, at forbedre
fundamentet der bærer det hele, nemlig folkeskolen.
Det er ikke noget nyt , at mange elever igennem skoletiden desværre mister lysten til at gå i
skole og lysten til at lære. Vi anerkender derfor potentialet i, at det toårige Teach First
Danmark-program giver Teach First-lærerne både de relationsmæssige og de faglige værktøjer
til, at løfte de elever, der har det svært i timerne. Og vi ser en klar styrke i Teach First Danmarks
program, ved at lærerne derfra bliver uddannede som meritlærere på Absalon og Københavns
Professionshøjskole.
Vi ser hos Modstrøm mange gode muligheder for at Teach First programmet også kan udvides til
FGU-området i fremtiden. Det giver rigtig god mening, at forsøge at tiltrække flere af de dygtigste
og mest motiverede kandidater til også at undervise på vores skoler.
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