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Høring om Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til 
børn og unge (dagtilbudsloven), lov om børne- og ungeydelse og bekendtgørelse af 
lov om friskoler og private grundskoler. m.v. 
 
Undervisningsministeriet har den 3. januar oversendt høringsmaterialet med oplys-
ning om, at eventuelle bemærkninger skal sendes direkte til Socialministeriet. Dansk 
Friskoleforening skal takke for lejligheden til at afgive høringssvar, idet vi har enkel-
te bemærkninger at knytte til forslaget. 
 
Bemærkninger til pkt. 1. 
Der foreslås indsat en ny bestemmelse i dagtilbudsloven, hvorefter kommunalbesty-
relsen skal sørge for et nødvendigt antal 30-timers pladser i dagtilbud efter § 19 stk. 
2 og 3 ... 
I betragtning af, at forpligtelsen til at udbyde sprogstimulering på linie med andre 
dagtilbud gælder  for privatinstitutioner eller private dagpasningstilbud forekommer 
det ulogisk, at en kommune ikke kan placere 30-timers pladser på institutioner efter 
§ 19 stk. 4. Når kommunen har en forpligtelse til at gennemføre sprogvurdering af 
alle børn i 3-års alderen, som ikke er optaget i et dagtilbud, forekommer det uhen-
sigtsmæssigt, at den ikke kan sørge for 30-timers pladser i en privatinstitution, så-
fremt denne ligger tættest på hjemmet og i øvrigt er indstillet på og kvalificeret til at 
påtage sig opgaven. 
 
Bemærkninger til § 3 pkt. 1 – 10 
Dansk Friskoleforening kan tilslutte sig, at bestemmelserne om sprogstimulering 
svarende til folkeskolen ophæves i konsekvens af den tilsvarende ændring af folke-
skoleloven af 11. juni 2010. 
 
Bemærkninger til § 3 pkt. 11 
Friskolelovens § 33 stk. 2. har hidtil indeholdt en anmeldelsespligt for en ikke-
tilskudsberettiget friskole, hvis den etablerede sprogstimulering. Denne bestemmelse 
bør herefter ophæves, men det forekommer ganske uforklarligt, at disse skoler i ste-
det skal foretage en anmeldelse, når de begynder at give undervisning i børnehave-
klasse. I friskolelovens § 8 findes en anmeldelsesforpligtelse til såvel hjemkommune 
som Undervisningsministerium, og alle skoler under loven er forpligtet til at tilbyde 
undervisning på alle klassetrin. Efter § 37 stk. 1. i den gældende lov skal såvel til-
skudsberettigede som ikke-tilskudsberettigede friskoler desuden årligt meddele kom-
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kommunen, hvilke elever, der går på skolen. Pkt. 11 bør helt udgå af friskoleloven, 
hvorefter § 33 stk. 3 skal ændres til stk. 2. 
 
Bemærkninger til § 3 pkt. 12 og 13 
Foreningen har ingen bemærkninger til de foreslåede konsekvensrettelser. 
 
 

Med venlig hilsen 
p.f.v. 

 
 

Ebbe Lilliendal,        Cecil Christensen, 
landsformand        kontorleder 
 
 
 
 


