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SDU opruster forskning i grundskolen

FORSKNING ///Hvordan styrkerman egentlig fagligheden og kva-
liteten i undervisningen i grundskolen?Det er et af demange
spørgsmål, et nyt center under SyddanskUniversitet skal finde
svar på de kommende tre år, hvor der i første omgang er afsat pen-
ge til driften. Center forGrundskoleforskning hører underDet
HumanistiskeFakultet,men vil også samarbejdemed enheder
på Sundhedsvidenskab ogNaturvidenskab, oplyser universitetet.
ProfessorNikolaj Elf fra kommer til at lede det nye center.•

Single-seniorer slår rekord

DEMOGRAFI /// 430.000 danskere over 65 år bor alene, viser nye
tal fra Danmarks Statistik. Det er ny rekord og det højeste antal
siden 1986, hvor 300.000 seniorer levede alene. Rekordenhænger
nøje sammenmed, at der er blevet flere ældre. Derfor udgør de
ældre, der bor alene, enmindre andel af alle ældre end tidligere.

Hvor 44,6 procent boede alene om-
kring årtusindeskiftet, er tallet i dag
38,1 procent.
-Når relativt færre bor alene, skal
det ses i sammenhængmed, at både
mændog kvinder lever længere, og
ældres husstande dermed opsplit-
tes senere, siger Lisbeth Harbo fra
Danmarks Statistik. •

Antallet af fattige stagnerer

FATTIGDOM ///Efter flere årmed store stigninger, stagnerer antallet
af fattige iDanmark, så der nu er omkring 250.000danskere, der
lever under fattigdomsgrænsen.Det viser enny analyse fra Arbej-
derbevægelsensErhvervsråd, der arbejdermedDanmarks Stati-
stiksmål for relativ fattigdom, som for enlige er en årsindkomst på
124.800 kroner og 199.700 kroner for en forældermed to børn.
Serman på børnene, er antallet af børn i familiermed fattigdom
faldet til 61.200 i 2018 – hvilket er 3.300 færre end året før. Det
lader dermed til, at kurven er knækket.
I 25 af landets kommuner er andelen af fattige børn dog steget.
Lolland topper listen. Her er 10,2 procent af alle børn fattige.•

Anbragte børn klarer sig
dårligere i skolen

UDSATTE /// Børn anbragt uden for hjem-
met klarer sig dårligere i grundskolen end
deres klassekammerater, der bor sammen
med forældrene. Det fremgår af Social-
politisk Redegørelse 2019, som Social- og
Indenrigsministeriet netop har udgivet.
Rapporten viser, at de anbragte på flere pa-
rametre halter bagefter – også selv omman
ser bort fra anbragte børn, dermodtager
specialundervisning. Ved afgangsprøverne i
9. klasse får de anbragte børn et gennemsnit,
der er to procentpoint lavere end øvrige
elever. Tidligere anbragte børn klarer sig
generelt bedre end sent anbragte, viser
redegørelsen, der også peger på, at 34 procent af alle
hjemløse har været anbragt.•

Rettelse
Vi omtalte i sidste nummer Kristian Kristensens bog om
Realdania og skrev, at bogen er ny. Det er desværre en
fejl. Bogen udkom i 2018. Vi beklager.

Målrettet støtte hjælper
udsatte grønlændere

STØTTE ///Udsatte grønlændere i Danmark oplever ifølge
dem selv både bedre helbred og trivsel, når de fårmål-
rettet støtte til at håndtere deres problemer og blive en
del af det omgivende samfund. Det viser de foreløbige
resultater af enmidtvejsevaluering af kommunerne
Odense, Vejle og Aarhus’ indsatsmed den specialiserede
støttemetode Critical Time Intervention. Samtidig viser
resultaterne, at flere borgere deltager i sociale aktivite-
ter efter forløbet. Resultaternemå dog tolkesmed en vis
forsigtighed, da der er tale om relativt få forløb, advarer
VIVE, der står bag.•

På crazy rejse med Elbæk

BØGER ///Den snart forhenværende politiske leder af Alternativet, Uffe Elbæk,
kaldte det ”crazy”, da hans lysegrønne parti bragede ind i Folketinget i 2015. Ef-
terfølgende ramte virkelighedenmed alt fra interne skærmydsler ogmøgsager
til en centrum-venstre-blok, der i stor stil omfavnede den grønne dagsorden,
somAlternativet ellers havde for sig selv. Samtidig forsøgte partiet at gøre Uffe
Elbæk til statsminister for på denmåde at vriste partiet fri af blokkene. Journa-
listenMorten Reimar har fulgt Uffe Elbæk op til og under valgkampen sidste år,
hvilket der er kommet en bog på 350 sider ud af. Den udkommer 24. januar.•
Læs den fulde anmeldelse af bogen på danskekommuner.dk.
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