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Dansk Friskoleforening, Lilleskolerne, Danmarks Privatskoleforening, Private Gymnasier og
Studenterkurser, DSSV samt Foreningen af Kristne Friskoler takker for muligheden for at udtale sig om det
foreliggende udkast til lovændring.
Indledningsvis skal det bemærkes, at vi er glade for at have været inddraget i lovforslagets forberedende del.
Vi hilser lovforslaget velkommen, idet vi tror, loven giver god mulighed for, at skolerne kan agere efter
denne model, ligesom det giver skolerne bedre vilkår for at planlægge og afvikle inklusion og
specialundervisning.
Det skal samtidig bemærkes, at lovforslaget er udarbejdet på den præmis, at de økonomiske vilkår er
uændrede. Der udestår således en afklaring af taksternes størrelse/ dækningsgrad m.v. i forhold til en rimelig
og tilstrækkelig økonomisk dækning og den dermed forbundne finansministerielle afsnøring. Vi forventer at
blive inddraget i forhandlingerne herom.
Nedenstående kommentar skal ses som et ønske om at præcisere og styrke lovforslaget.
I udkastet §1, punkt 4 om driftsbevillingens fastsættelse på finansloven, benævnes tre særlige tilskud. I
nugældende lovtekst anføres der i § 11, stk. 1, pkt. 1 c) “til dækning af ekstraudgifter til lærertimer,
pædagogisk medhjælp, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap”. I
foreliggende udkast er ”pædagogisk medhjælp” taget ud, hvilket vi foreslår overført og medtaget i den nye
lovtekst. Det er alene en ordensmæssig ændring af teknisk og redaktionel art.
Det er vores opfattelse, at den nuværende lovtekst blev affattet af den grund, at det kunne sikre mulighed for,
at anvendelsen af tilskudsmidler blev mest effektiv og målrettet.
I §1, punkt 4 er det affattet sådan, at det særlige tilskud anvendes til både specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand. Vi finder det derfor vigtigt, at det fremgår tydeligt og direkte af loven, at skolens
indsats med hensyn til specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan omfatte såvel undervisning,
som pædagogisk medhjælp og praktisk medhjælp. Det er vigtigt for skolerne at kunne indsætte den relevante
faglighed baseret på den konkrete udfordring og den enkelte elevs vanskeligheder, og kan således være både
lærefaglighed, pædagogfaglighed eller praktisk støtte.

Ved at medtage denne præcisering kan det ikke forventes, at tilskud alene gives til specialundervisning
forstået som lærerarbejde, men netop gives til specialundervisning forstået som en samlet faglig
tilgang, der kan bestå af specialundervisning, pædagogisk medhjælp eller praktisk støtte.
I forlængelse af denne kommentar foreslår vi, at dette indskrives konsekvent i lovudkastet.
Med venlig hilsen
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