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    24. november 2020 
 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til 
specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller 
tilsvarende svære vanskeligheder. 
 
Dansk Friskoleforening vil gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggende udkast.  
 
Vi har forståelse for behovet for at ensarte, men vil gerne pege på, at man muligvis bør undersøge, 
om der bør ske tilpasninger, og hvilke konsekvenser dette vil have for de berørte. 
 
Vi har ingen indvendinger til, at man ensarter ansøgningsproceserne for de omfattede skoleformer 
for at forenkle regelgrundlaget, mindske de administrative omkostninger og nedbringe sagsbe-
handlingstiden for skolerne. 
 
Ændringer af processer giver ofte anledning til misforståelser og fejl i praksis. Derfor er det vigtig, 
at der kommunikeres klart og tydeligt til dem, der skal foretage den daglige håndtering af de pro-
cesser, som ændringerne har indflydelse på. Vi er positive overfor procesbeskrivelsen som den 
fremgår i bekendtgørelsen, og at ændringerne understøttes af en udførlig vejledning til skolerne. 
 
Efter gennemlæsning og drøftelse af udkastet til vejledningen har vi nogle få bemærkninger: 

• Det kan for den enkelte frie grundskole være svært at få et overblik over, hvad man som 
skoleform er omfattet af. Vi vil derfor anbefale, at man, evt. ved et skema, tydeliggør hvad 
den enkelte skoleform er omfattet af, så læseren kan danne sig overblik derover.  

• Derudover er der mange frister at forholde sig til, og de er af forskellig varighed alt efter, 
hvilket led i processen, man er i. Vi vil derfor anbefale, at der udarbejdes et skema, som 
tydeliggør de frister, der gør sig gældende. 

 
Vi er meget tilfredse med den vejledning, der allerede i dag er på hjemmesiden ift., hvorledes man 
ansøger m.v., og vi antager at den opdateres til de nye procesbeskrivelser og arbejdsgange. Her vil 
vi også meget gerne anbefale, at man fastholder en opdeling, så det er tydeligt, hvad der gør sig 
gældende for den enkelte skoleform.  
 
Vi står gerne til rådighed, hvis det skulle være behov for yderligere. 
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på	foreningens	vegne	
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