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Marionetteskolen Hent PDF Forlaget skriver: Bokas forfattere har et brennende engasjement for at alle elever
skal bli møtt med tillit og respekt, og at skolen tilrettelegges på måter som gir den enkelte elev mening og

gjør dem til verdsatte aktører. Å være godt vertskap for skolen innebærer at lærerne må løse seg fra
marionettetrådene. Den enkelte skole må få tilbake sin frihet til å bygge sitt innhold og sine arbeidsmåter ut
fra hvem som utgjør skolen; elevene og lærerne! Den offentlige skolen har utviklet seg til en marionetteskole,

styrt av sentrale politikeres reformiver. Innholdet detaljreguleres av en finmasket målkultur. Elevenes
prestasjoner innen utvalgte fag og ferdigheter blir politikernes referanse til å si om skolen er god eller dårlig.
Et økende antall elever har dårlige opplevelser med skolen og flere erfarer å ha liten verdi, både som elev og

menneske. Den autonome læreren er i ferd med å omdannes til en manualstyrt funksjonær. Bokens
bidragsytere: Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen, Inge Eidsvåg, Lejf Moos, Pia Søltoft, Kjetil Steinsholt, John

Benedicto Krejsler, Willy Aagre, Marit Ulvik, Søren Dupont og Ninni Anita Rotmo Olsen.
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