
Undervisningsministeriet 
Afdelingen for grundskole og folkeoplysning 
Frederiksholms kanal 26 
1220 København K. 
      
 
 
 

Dato: 22.01.10 
 

Journal: 813 
 
att. Specialkonsulent Marianne Winther Jarl 
 
 
 
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Friere 
rammer for placering af fag på lavere klassetrin, hævelse af loft for undervisningstid, 
øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolen..m.v.) 
 
 
Dansk Friskoleforening skal takke for lejligheden til at udtale sig om det fore-
liggende udkast til lov, men samtidig beklage at det udsendes med så kort tid til en 
grundig behandling af forslaget. Foreningen skal af samme årsag koncentrere sig om 
en enkelt af ændringerne. 
 
I pkt. 7, folkeskolelovens § 24 stk. 4, 2. pkt. foreslås tidspunktet ændret for endelig 
beslutning om nedlæggelse af en folkeskole fra 1. december til 1. marts forud for 
begyndelsen af det skoleår, hvor nedlæggelsen skal have virkning. Det fremgår af 
lovforslagets indledende bemærkninger, at begrundelsen skal søges i ønsket om 
mindre bureaukrati i kommuner og regioner, hvorefter offentlige ledere og medar-
bejdere, der er tættest på borgerne, skal have større frihed til selv at beslutte, hvor-
dan opgaverne løses, så de kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Mere konkret 
oplyses om denne ændring, at den skal give kommunerne større frihed til at tilrette-
lægge beslutningsprocessen og forbedre muligheden for at opretholde undervisnin-
gen på skolen i perioden frem til skolenedlæggelsen. 
 
Lovforslagets intention er altså at give den kommunale forvaltning friere hænder på 
bekostning af forældre og elever, som efterhånden er prisgivet det kommunale bu-
reaukrati. Tidligere kunne en forældrekreds i samvirke med lokalsamfundet foranle-
dige afholdt en folkeafstemning, hvorefter en skolenedlæggelse kunne udsættes. Si-
den er indført en høringsfase og et beslutningstidspunkt (1. december) som skulle 
være forældrevenligt, da det gav forældrene god tid til at vælge fremtidig skole, så-
fremt de ikke ønskede overflytning til den nye distriktsskole. Da det frie skolevalg 
såvel inden for folkeskolen som i forhold til friskolerne afhænger af antal ledige 
pladser, vil beslutning om skolenedlæggelse medføre en udsivning af elever til de 
skoler, hvor forældrene har fået mulighed for optagelse, medmindre folkeskolefor-
ældrene beslutter at stå sammen om oprettelsen af en ny friskole. Den sidste mulig-
hed blev stærkt forringet for et par år siden,  da anmeldelsesfristen for en ny friskole 
blev forlænget til den 15. august forud for begyndelsen af det skoleår, hvor oprettel-
sen skal have virkning. De faktuelle konsekvenser af den foreslåede lovgivning er 
derfor langt mere vidtgående, end der oplyses i lovforslaget: 
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• Efter 1. marts vil forældrene få sværere ved at udnytte det frie skolevalg i fol-
keskolen 

• Efter 1. marts vil forældrene få sværere ved at udnytte det frie skolevalg i frie 
grundskoler 

• Fristen 1. marts vil gøre det nemt for kommunerne at udsætte beslutningsfa-
sen for nedlæggelse af en folkeskole til efter den 15. august og dermed undgå 
en friskoleoprettelse 

• Et anmeldt friskoleinitiativ vil i en række tilfælde først efter den 1. marts 
kunne få sikkerhed for elevopbakning m.v., hvilket vil vanskeliggøre opret-
telsen 

 
Den foreslåede ændring giver altså kommunerne større frihed og en administrativ 
forenklet proces, mens forældrenes muligheder for at benytte andet end den lokale 
distriktsskole bliver stærkt forringet.  
Dansk Friskoleforening finder ændringen stærkt kritisabel og vil herefter i alle led 
argumentere for, at anmeldelsesfristen „15. august” i friskoleloven også flyttes nær-
mere på begyndelsen af et nyt skoleår. Denne ændring vil nemlig også kunne be-
grundes i ønsket om mindre bureaukrati og give borgerne større frihed til selv at 
beslutte, hvordan undervisningsopgaven efterfølgende skal varetages. 
 

 
Med venlig hilsen 

p.f.v. 
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