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Familjer efterlyser större
frihet inom
undervisningen
[Säter]  2007-09-17 05:50 

IDFU, Internationella dagen för frihet i utbildning,
uppmärksammades vid ett arrangemang i Säterdalen under lördagen.
Ett tiotal familjer, från Vänern i söder till Umeå i norr, hade samlats
för att diskutera hemundervisning. 
Bakom initiativet stod Erika Johansson från Hedemora och Michael
Hammarnejd från Västerfärnebo.
 
- Vi är en löst sammansatt grupp, säger initiativtagaren Michael Hammarnejd
när han ska förklara vilka de är som samlats för IDFU. 
IDFU, som ska utläsas Internationella dagen för frihet i utbildning, är ett
initiativ som kommer från Frankrike och som de beslutat att haka på. 
Han efterlyser en större mångfald i utbildningen. 
- Det ska finnas större möjlighet att välja utbildningsform, konstaterar han
och får medhåll av Erika Johansson. 
De motsätter sig att utbildning ska ske på ett och samma sätt. Michael
Hammarnejd pratar vidare om att Sverige reserverade sig mot en punkt i
1952-års Europakonventionen och det handlar om rätten att välja utbildning.
Enligt Sverige måste barnen infinna sig i skolan. 
- Hur kan lagen tvinga minderåriga att underordna sig? frågar han sig. 

Hundervisning laglig
Reservationen var giltig fram till 90-talet och därmed var det inte lagligt med
friskolor. Men 1995 antogs Europakonventionen som lag i Sverige och
därmed öppnades möjligheter för såväl friskolor som hemundervisare. 
Vilket svenska folket är helt ovetande om säger han vidare. Han menar även
på att också tjänstemän och politiker är ovetande om att alternativ
undervisning är laglig. 
I Sverige finns, en som Michael Hammarnejd säger, stor grupp av
hemundervisare. 
- 50, 60 familjer. 
Och en av dessa är alltså Michael Hammarnejd som valt att undervisa sin
son hemma. Anledningen är de konflikter han uppmärksammade när sonen
skulle skolas in i den kommunala förskolan. 
- Det är ett stort problem att få in barnen i systemet. 
MIKAEL ERIKSSON
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Säsongen avslutas
med fint fyrverkeri
2007-09-25 05:50 

Först nu sker en högtidlig avslutning av
sommaren i Säterdalen. Det sker med
musik av Säterblåset samt fint fyrverkeri
av Lars Johannesson. Tidigare har man
bara stängt grinden. Nu är det både
musik och fyrverkeri.

SÄTER

DD-Special

"Vilken enorm jädra
tur jag har haft"

När hon vill kan hon
se bilden framför sig.
Den stora älgen står
mitt framför bilen och
möter hennes blick. 
-- Jag tänkte att nu
blir mina barn utan
mamma och min
sambo ensam. 
Men Sari Ahonen
klarade krocken i 110
kilometer i timmen.
Enda skadan blev en
skråma på tummen. 

DD-Intervju

En envis trollkarl
1974 fick Jan Simons
en sexmånaders
provanställning som
kanslist i Mora IK. 
Och han är fortfarande
kvar, men nu i rollen
som klubbdirektör. 
Här berättar han om
varför ständigt
nederlagstippade Mora
alltid verkar lyckas,
om konkurrensen med
Leksand och varför
han alltid använder
träskor. 

DD-Fiske

Wow, vilka bjässar!

Nu nappar det på
allvar i länet.
Resultatet i DD-fiskets
första etapp är
bländande, och
imponerar i samtliga
klasser. Wow, vilka
bjässar! 

Tipsa en vän!

Skriv en kommentar!

Läs kommentarer!  2 kommentarer.

SENASTE NYTT

11:22 - Mora  Ja till utredning om
fotbollshall 

10:59 - Falun  Lade någon knark i hans
öl? 

10:58 - Falun  Skallade in fönster
Krävs på 8 000 kr 

08:36 - Borlänge  Lastbil stulen 

Hemnära tjänster

Nina Hjorth

Hjälp erbjudes i Borlänge, Inlagd 2007-09-24
Hej ! Jag är en kvinna på 40+ med stor
aptit på livet. Jag har 2 tvil...

Body mind & Soul

Hjälp erbjudes i Falun, Inlagd 2007-09-23
Passa på t.o.m 15 okt! Privatsittning 250:-
(Ord. 400:-) Healing ...

Hus i Sunnansjö säljes!!!

Hjälp sökes i Grängesberg, Inlagd 2007-09-15
Hej! Jag har ett hus i Sunnansjö som jag
tänker sälja. Huset ligger ...

Kerstin Lindqvist

Hjälp erbjudes i Grängesberg, Inlagd 2007-09-
06
Hej  Vad vettigt med en sån här sajt
grannar emellan.  Själv behöve...

Emma behöver sällskap

Hjälp sökes i Grängesberg, Inlagd 2007-08-29
Emma, 5-årig blandrastik, behöver hjälp att
komma ut de dagar jag jobb...

» Se fler annonser
» Annonsera


