
 

 

Monsieur Fernand Etgen 
Präsident vun der Chamber  

 
Lëtzebuerg, den 13. November 2020 

 
 
 
Här President, 
 
sou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro 
un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden. 
 
D’Schwieregkeete vu ville Schüler an der Schoul hunn sech duerch d’Covid-Kris weider verstäerkt. Méi 
schwaach Schüler, respektiv Schüler aus sozioekonomesch defavoriséierte Milieue leide besonnesch 
ënnert den Auswierkunge vun der Corona-Kris. D’Cours de Rattrapagen, déi eigentlech bis Februar 
sollten ofgehale ginn, huet den Här Educatiounsminister awer aus Grënn vum Infektiounsschutz fale 
gelooss. Onofhängeg vun der Pandemie, gesäit de Koalitiounsaccord d’Aféiere vun enger gratis 
Nohëllef vir. 

An dem Kontext wollte mir dem Här Educatiounsminister dës Froe stellen:  

- Wéi vill Schüler hunn an de leschte fënnef Joer un Nohëllefcoursen vun der ëffentlecher 
Schoul deelgeholl?  

- Huet de Minister den Iwwerbléck vun der Nohëllef-Offer, déi vu Schüler oder Studenten 
offréiert gëtt? 

- Huet de Minister den Iwwerbléck iwwert den Zoulaf vu Societéiten/Associatiounen 
(Intellego, Abacus,...) déi eng privatiséiert Offer un Nohëllef ubidden? Wéi gesäit et mat 
der Nohëllef aus, déi vu Gemengen offréiert gëtt?  

- Ginn et Pläng vum Ministère, fir eng qualifizéiert Nohëllef online z’assuréieren? 
- Wat ass dem Minister seng Meenung zu der Iddi, fir vu staatlecher Säit eng Online-

Plattform ze schafen, déi Offer an Demande ënnert Schüler a Studenten zesummebréngt? 
Schafft de Ministère un engem Site, deen déi komplett Offer u Nohëllef, vu Schüler, 
Enseignanten an Drëttpersounen, regroupéiert? 

- Ass de Minister d’Accord mat der Propositioun vum Jugendparlament, dass “de Schüler, 
deen d’Nohëllef hält, een Diplom zum Schluss vum Schouljoer kritt”? Wéi steet de Minister 
zur Iddi, dass dës Schüler iwwert den Educatiounsministère sollte bezuelt ginn?  

- Gesäit de Minister vir, am Sënn vun der Chancëgerechtegkeet d’Käschte vun der Nohëllef, 
déi privat Acteuren ubidden, wärend der Pandemie an och driwwer eraus z’iwwerhuelen?  
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Mat déiwem Respekt, 

 
 

                                                                                              

Simone Asselborn-Bintz    Francine Closener 
   Deputéiert                    Deputéiert 
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