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Vedr. høring over forslag til lov om Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 
(Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.) 
 
De frie grundskoler skal hermed kommentere det foreliggende udkast til lovændring, der fastlægger 
bestemmelser for omlægning af tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie grundskoler 
samt visse frie kostskoler. Efterfølgende bemærkninger er alene knyttet til de ændringer, der vedrører 
friskoleloven.  
 
De frie grundskoler kan tilslutte sig det foreliggende udkast til lovændring, som hvad tilskudsvilkår 
angår svarer til de frie grundskoleforeningers indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning. De 
følgende bemærkninger til lovforslaget knytter sig alene til forståelsen af lovforslaget og fremfører 
bemærkninger til ministeriets overvejelse.  
 
Punkt 6 vedr. ny § 11 a. og bemærkninger hertil 
De frie grundskoler tilslutter sig udformningen af den foreslåede bestemmelse, der skal være gældende 
for skoleårene 2013/14 og 2014/15 samt det forestående arbejde med at udvikle en permanent model for 
tilskud til inklusion af elever, der ikke længere er omfattet af specialundervisningsbegrebet. Lovforslag 
om en permanent ordning for tilskud til inklusion forventes fremsat i folketingssamlingen 2014/15, 
mens en fornyet tilskudsmodel for specialundervisning tænkes fremsat i folketingssamlingen 2013/14. 
Det er vores vurdering, at de to forslag herefter vil komme til behandling i henholdsvis foråret 2014 og 
efteråret 2014, hvorfor vi vil foreslå, at begge fremsættes i efteråret 2014 med ikrafttræden den 1. august 
2015. Dette vil i højere grad give mulighed for at vurdere de to forslag i tidsmæssig sammenhæng og 
kunne medføre en samlet implementering på skolerne. Vort forslag kræver en justering af lov-
bemærkningerne. 
 
Med hensyn til den særskilte redegørelse for anvendelsen af tilskud til inklusion i årsregnskabet skal vi 
henstille, at redegørelsen kan afgives i en kortfattet og præcis form, som er omfattet af revisors 
attestation. Vi formoder, at manglende eller utilfredsstillende redegørelse kan resultere i tilbageholdelse 
af statstilskud efter friskolelovens § 21. De frie grundskoler skal understrege, at vi anser kravet om 
redegørelse i årsregnskabet for omfattet af de almindelige bestræbelser på at indrette en mere 
ubureaukratisk administration, hvorfor bemyndigelsen til ministeren ikke forventes anvendt til 
etablering af et omfattende kontrolsystem. Hvis intentionen om vellykket inklusion af elever med 
særlige behov skal lykkes, er det af afgørende betydning, at skolerne får en udstrakt grad af frihed til at 
udvikle de mest hensigtsmæssige former, som tager hensyn til den enkelte skoles pædagogiske praksis.   
 
Bemærkningerne under pkt. 2.1.1.1., 2.1.2. samt 2.1.2.1. 
I bemærkningerne om gældende ret fastslås det, at en fri grundskole ikke kan godkendes som 
specialskole eller oprette specialklasser. Vi har noteret os, at denne forudsætning ikke er angivet som 
forudsætning for det videre arbejde med at fastlægge kommende rammer for specialundervisningen på 
frie grundskoler. Vi er tilfredse med, at denne begrænsning ikke er indskrevet i dette lovforslag, da alle 
skoleforeninger er meget interesseret i at få beskrevet muligheder for at undgå denne indsnævring af 
vore pædagogiske muligheder, som i praksis har vist sig at skabe gråzoner, der ikke kan fastholdes i det 
lange løb. 
 



Afrundende bemærkninger  
De frie grundskoler ser frem til det videre samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om 
udviklingen af en fremtidig tilskudsmodel for specialundervisning samt udviklingen af en mere 
permanent ordning for den inkluderende undervisning. Vi forudser, at de to komplekse opgaver til en 
vis grad vil skulle tilgodese samme formål, og vi betragter en igangsætning af arbejdet i efteråret 2012 
for at være nødvendig, dersom arbejdet skal udføres tilfredsstillende inden for den givne tidsramme.  
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