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Høring over udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand                            
 
 
Dansk Friskoleforening takker for lejligheden til at afgive høringssvar om det forelig-
gende udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden spe-
cialpædagogisk bistand.  
 
Med henvisning til § 3 stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (friskolelo-
ven) er det Dansk Friskoleforenings opfattelse, at bekendtgørelse om specialundervis-
ning m.v. for folkeskolen i et vist omfang også er gældende på frie grundskoler. Det 
drejer sig specifikt om formålet med specialundervisning samt fremgangsmåden ved 
visitering, mens den obligatoriske binding til bekendtgørelsen i øvrigt er ret uklar og 
giver anledning til en del lokal tolkning. 
 
Når bekendtgørelsen udstedes i ny form, skyldes det primært kommende ændringer i 
folkeskolens specialundervisning. Disse ændringer er også varslet indført i friskolelo-
ven, selv om de vil blive tilpasset de særlige vilkår, som gælder for friskoler og private 
grundskoler. Bekendtgørelsen forekommer rimelig klar, når der er tale om bestemmel-
ser for folkeskoler, men vi skal påpege nogle uklare punkter, som enten bør afklares i 
bekendtgørelsen eller i den egentlige regeldannelse for friskolerne: 
 

•  Friskolerne har i dag ikke hjemmel til at oprette specialklasser eller til at etable-
re sig som specialskoler. Opfyldelsen af nærværende bekendtgørelses § 1 stk. 1 
er således kun mulig, hvis elever med markant behov for specialpædagogisk bi-
stand kan overføres uproblematisk direkte fra friskole til specialtilbud i folke-
skoleregi, hvad enten driftsherren er en kommune eller en region. 

•  I henhold til bekendtgørelsens § 4 stk. 1 og 2 fastslås, at forældre og elevers øn-
sker om den specialpædagogiske bistand skal tillægges „betydelig vægt” eller 
„så vidt muligt følges”. Det forekommer derfor bizart, når friskoleforældre 
landet over fra en række kommuner møder en påstand om, at denne bestem-
melsen ikke gælder, når forældrene har „fravalgt folkeskolen” – uanset anbefa-
ling fra den kommunale PPR. 

•  Henvisning (anbefalet af PPR) til specialpædagogisk bistand ved regionsrådets 
foranstaltning  eller tilsvarende i kommunalt regi mødes jævnligt med krav om 
deltagerbetaling direkte fra den frie grundskole. Når friskolen med henvisning 
til friskolelovens § 3 stk. 2. i så fald vælger at henvise eleven til specialpædago-

 

Telefon 62 61 30 13 

Telefax 62 61 39 11 

 

df@friskoler.dk 

www.friskoler.dk 

 

Giro 828-2218 

 

 

 

 

Friskolernes Kontor 

Prices Havevej 11 

5600 Faaborg 

 



 2 

 

gisk bistand i folkeskolen, hævdes det undertiden, at denne regel kun gælder, 
når skolen i fuldt omfang vælger at henvise til specialpædagogisk bistand i fol-
keskolen. Selv om denne tolkning på ingen måde er autoriseret, forekommer 
det urimeligt, at små selvejende institutioner skal påføres problemer som følge 
af uklar regelsætning. Da frie grundskoler ikke tildeles økonomiske tilskud til 
dækning af disse specialydelser, skal friskoleeleverne ikke udsættes for forskels-
behandling. 

•  Efter § 17 skal en kommune ved elevflytning til anden kommune sørge for at 
underrette tilflytningskommunen om den gennemførte specialpædagogiske bi-
stand senest 4 uger efter flytningen. I praksis modtager mange friskoler ingen 
underretning, når en elev flytter til den frie skole. Bestemmelsen om udveks-
ling af specialfaglige oplysninger bør gælde ved enhver skoleflytning uanset 
skoleform. 

•  Dansk Friskoleforening formoder, at Klagenævnet for Specialundervisning 
(uanset navneændring) fortsat ikke kan tages i anvendelse, når der tales om fri-
skoler og private grundskoler. Hverken nævnets hidtidige formål eller sam-
mensætning gør det egnet til at behandle sager fra frie selvejende institutioner, 
og bekendtgørelsens beskrivelse af klageadgangen beskriver da også nævnets 
virke som en klageadgang over myndigheders afgørelser. 

•  Bekendtgørelsen foreslås til ikrafttræden den 1. maj 2012. Da ændringer i fri-
skoleloven forventeligt træder senere i kraft, vil denne bekendtgørelse kun i af-
grænset omfang kunne gøres gældende for frie grundskoler allerede fra den 1. 
maj 2012.  

 
Dansk Friskoleforening har forståelse for, at de beskrevne uklarheder formentlig kun i 
begrænset omfang kan afklares i nærværende bekendtgørelse. Vi skal derfor henstille 
til, at afklaringen søges opnået på anden vis. 
 

Med venlig hilsen 
p.f.v. 

 
 
 

Ebbe Lilliendal,  Cecil Christensen 
landsformand  kontorleder 
     
           


