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Høringssvar vedrørende udkast til lov om integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om
almene boliger m.v. og forskellige andre love.
Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening og Foreningen af Kristne Friskoler takker for muligheden for at udtale sig om det foreliggende udkast til lov om integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov
om almene boliger m.v. og forskellige andre love.
Dansk Friskoleforening ønsker at fremhæve følgende vigtige præmis i vores forståelse af lovforslaget:
• Undervisningsministeren fører tilsyn med de frie grundskoler, hvilket indebærer, at tilsynspligten
med lovforslaget ikke på noget som helst område overgår til en anden myndighed eller instans, herunder kommunerne. Dette gælder såvel det økonomiske, det institutionelle som det pædagogiske tilsyn.
Overordnet set vil vi gerne tilkendegive, at vi er bekendt med mange medlemsskoler, der gerne løfter opgaven med at undervise flygtningebørn. Rammerne er naturligvis bestemmende for, om og hvordan dette kan
ske.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi hellere havde set en model, som ikke beror på kommunernes villighed til
at lade flygtningebørn undervise på de frie grundskoler.
Vi vil opfordre ministeriet til ikke at sætte måltal på antallet af elever, der efter denne ordning kommer på de
frie grundskoler. Da det er kommunerne, der beslutter, hvor de vil tilbyde børnene skolegang, har skolerne
ikke selv mulighed for at opnå de fastsatte måltal. De frie grundskoler vil derfor kunne bebrejdes, at vi ikke
tager del i opgaven, selvom vi gerne vil, fordi vi af kommunerne ikke bliver medinddraget i løsningen af udfordringen.
Det er vigtigt, at de børn, der optages i et særligt tilbud om grundskoleundervisning på en fri grundskole,
også har mulighed for at fortsætte deres skolegang på den frie grundskole, når barnet overflyttes til den almindelige grundskoleundervisning. Flygtningebørn har, ligesom alle andre børn, brug for så få skoleskift
som muligt. Ifølge forslaget skal børnene tilbydes plads på distriktsskolen, når det særlige tilbud om grundskoleundervisning ophører. Vi mener, kommunerne skal forpligtes til at yde økonomisk støtte til de økonomisk trængte flygtningefamilier, der ønsker, at deres børn får den almindelige grundskoleundervisning på en
fri grundskole.

Lovgivningen må tilsikre, at der kan ydes statstilskud til børnene fra den dag de overflyttes til almindelig
grundskoleundervisning. Tilskuddet må ikke afvente kommende 5. septembers optælling, idet der er tale om
en helt særlig situation og en særlig opgave.
Vi deltager gerne i det videre arbejde og står gerne til rådighed for yderligere.
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