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Slotsplads for at fortælle mere end tusind forsamlede skolelærere, at de havde tabt alt.
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Var lockouten af landets lærere og den efterfølgende skolereform en hård fødsel på en smuk vision om at gøre
folkeskolen til en skole i verdensklasse? Eller var den en ren spareøvelse og et dødstød til folkeskolen som en

folkets skole?
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