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Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
  
 
 
 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov 
om friskoler og private grundskoler m.v., lov on institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om social service og lov 
om ændring af en børne- og ungeydelse ( Obligatoriske sprogprøver i 
udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt 
præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for 
standsning af børnecheck, konsekvent indgriben overfor dårligt 
præsterende ungdomsuddannelsesinstitutioner m.v.) 

 

 
Skolelederforeningen takker for muligheden for at afgive et høringssvar vedrørende forslag til ovenstående 
ændring af lov om folkeskolen m.v. 
 
Som det vil fremgå af nedenstående høringssvar, er Skolelederforeningen fuldstændig uenig i det fremsatte 
lovudkast. I bemærkninger til lovforslaget skrives der i indledningen, at regeringen ønsker et Danmark som 
bygger på demokratiske værdier som frihed, retssikkerhed, ligeværd, frisind, tolerance og ligestilling. 
Det er Skolelederforeningens opfattelse, at lovforslaget bygger på det stik modsatte af det, der er hensigten. 
 
Endvidere finder Skolelederforeningen det meget uheldigt, at der i det udsendte lovmateriale i 11 tilfælde 
mangler henvisninger til bekendtgørelser, gældende love og specielt til listen over udsatte boligområder. 
Sidstnævnte liste har i pressen været udsat for en hård kritik, og det kunne være af afgørende betydning at 
have den præcise henvisning til, hvilken liste over udsatte boligområder der er gældende, for at kende 
lovindgrebets omfang og konsekvenser. 
 
Skolelederforeningen har nedenstående kommentarer til de dele af lovforslaget der vedrører 
Skolelederforeningens område: 
 
Folkeskolelovens § 5 stk. 6 og 11a. 
 
Som udgangspunkt anerkender Skolederforeningen, at der er behov for en tidlig indsats for børn med et ikke 
veludviklet dansk sprog. Det er afgørende, at denne støtte gives som hjælp – og ikke som straf. 
Skolelederforeningen kan ikke støtte indførelse af obligatoriske sprogprøver som beskrevet i lovforslaget. 



 

 

Der findes allerede eksisterende sprogscreeninger i såvel skole- som på daginstitutionsområdet. At der 
lægges mere vægt på test og screeninger kan endvidere også have en negativ effekt på børnenes 
skolegang med øget marginalisering og stressreaktioner til følge. At blive målt og vejet 3-4 gange alene i 
børnehaveklassen i et område, som barnet har svært ved, kan medføre en meget negativ skoleopfattelse. 
 
Skolelederforeningen vil gerne henlede opmærksomheden på, at der i dag allerede er en gruppe børn som 
blandt andet på grund af sprogvanskeligheder har fået udsat deres skolestart. En yderligere udsættelse efter 
børnehaveklassen vil medføre en stor aldersspredning på op til tre år i de klasser som børnene kommer til at 
gå i og bliver en social og kammeratlig del af. 
Dermed brydes med et afgørende princip i dansk skoletradition. 
Skolelederforeningen vil gerne henlede opmærksomheden på den sproglige stimulering og udvikling der 
finder sted ved at være sammen med jævnaldrende kammerater og venner. 
Skolelederforeningen finder det også væsentlig at påpege, at der allerede i dag gennem 
undervisningsdifferentiering og specialpædagogisk bistand sker en stor indsats for at hjælpe de elever der 
har særlige vanskeligheder og udfordringer – også inden for den sproglige udvikling. 
Fordelen ved undervisningsdifferentiering og socialpædagogisk bistand er, at eleverne ikke marginaliseres 
og at udgangen punktet for indsatsen er klassen med de jævnaldrende venner og kammerater. 
Ved inklusionseftersynes var en af anbefalingerne netop, at se det enkelte barn og at se det i et 
forpligtigende og medinddragende fællesskab. 
Skolelederforeningen stiller sig meget undrende over for, at lovforslaget alene gælder for skoler hvor mere 
end 30 % af elevgruppen kommer fra udsatte boligområder. Det burde ud fra de i indledningen skitserede 
værdier vel gælde for alle børn, uanset hvilket boligområde de kommer fra. 
Skolelederforeningen finder, at lovforslaget er unødigt bureaukratisk, idet det er op til skolelederen at holde 
sig orienteret om, hvorvidt skolen modtager mere end 30% fra et bestemt boligområde og om dette 
boligområde er eller har været på en liste over udsatte boligområder i et ud af de sidste tre år. 
Det bør under ingen omstændigheder være éns bopæl der er afgørende for, om man skal testes og have 
særlig sprogstimulering. 
 
Skolelederforeningen har svært ved at se forslaget gennemført på landets specialskoler, hvor børnene har 
mange forskellige slags udfordringer, og hvor manglende sproglig stimulering kun er en af udfordringerne. 
 
Endelig finder Skolelederforeningen det uforeneligt med dansk skoletradition og grundlæggende værdier at 
der opkræves betaling for tilbuddet om særlig sprogundervisning i sommerferien. 
Det er – og skal fortsat være gratis at gå i folkeskolen. 
 
 
Folkeskolelovens § 57d stk.3. 
 
Store og særlige boligmæssige problemer og udfordringer kan folkeskoler ikke løse alene. Det løses kun 
gennem en særlig- og gennemkoordineret kommunal indsats. 
 
Skolelederforeningen kan under ingen omstændigheder støtte forslaget om, at den til enhver tid siddende 
undervisningsminister kan nedlægge en folkeskole, der ikke har kunnet leve op til målene i en handleplan. 
Der er alt for stor risiko for at de samme udfordringer og problemer bare flytter over på den eller de andre 
skoler, som børnene flytter over på. 

 
STUK har sammen med BKF, KL og Skolelederforeningen lavet en tilsynspligt, som virker. Vi er endnu ikke 
kommet i den situation, at der ikke er skabt gode og fremadrettede løsninger indenfor de rammer, der er 
aftalt. Derfor er en yderligere stramning unødvendig. 
 
 
 
 
 
Lov om social service §153 og 155 c 
 
Skolederforeningen anerkender, at der kan være behov for at se på behovet for et øget fokus på elevfravær. 
 



 

 

Skolelederforeningen undrer sig derfor over, at lovgivningen finder sted som en del af bekæmpelse af 
parallelsamfund på undervisningsområdet. 
 
Ulovligt elevfravær tages i dag meget alvorligt på den enkelte skole, men er en meget vanskelig og kompleks 
problemstilling, og det er yderst sjældent, at der er enkle og lette løsninger på fraværet. 
Skolelederne og skolebestyrelser gør en stor indsats på området, og der er allerede i dag en 
underretningspligt ved højt og bekymrende fravær. 
Når skolelederen har lavet en underretning, er det op til socialrådgiverne at iværksætte både undersøgelser, 
samarbejde og ”straffe”, hvis det skønnes nødvendigt. 
Skolelederne har ikke og ønsker ikke de samme beføjelser som socialrådgiverne. 
I øvrigt lægger hele tænkningen i folkeskoleloven op til et ligeværdigt samarbejde og ikke til, at den ene part 
skal kunne idømme den anden part en økonomisk straf. 
 
Da love og bekendtgørelser på området er utydelige, havde Skolelederforeningen hellere set, at der fra 
undervisningsministeriets side var blevet nedsat et udvalg til at gennemanalysere- og gennemarbejde 
fraværsproblematikken. Et udvalgsarbejde som Skolelederforeningen til enhver tid gerne vil deltage i. 

 
Vi har som skoleledere ikke retten til eller muligheden for at vurdere begrebet ulovligt fravær. Det kan 
socialrådgiverne. Vores fornemste opgave er at samarbejde med forældrene om barnets læring. Det vil 
ødelægge den store fortrolighed og tillid, vi har brug for. Vi har et system, så lad os bruge det bedre, der 
hvor der er behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
 
 
Claus Hjortdal 
Formand 


