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Emne:	Høringssvar	–	 lovforslag	om	 fleksible	rammer	 for	særlige	 tilbud	om	grundskoleunder-
visning	til	visse	tosprogede	elever		
	
Dansk Friskoleforening vil først og fremmest gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggen-
de udkast.  
 
Vi støtter og bifalder de gode intentioner om en udvikling af loven så den giver bredere adgang for friskoler 
til at deltage i og bidrage med undervisning af visse tosprogede elever. 
 
 
 
Dansk Friskoleforening har bemærkninger til følgende punkter i ”lov om ændring af lov om friskoler og pri-
vate grundskoler m.v.”: 
 
Ad § 1, nr. 1: ”I § 10, stk. 4, udgår ”og fradrages de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden delt 
med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven”” 

Bemærkninger:  
- Under antagelse af at en udgiftsstigning, til at kompensere for den i det fremsendte lovændrings-

forslag nævnte hidtidige underfinansiering af barselsfonden, ikke vil komme skolerne yderligere 
til last end havde man fortsat med fradragsordningen, mener vi at det er en god måde at skabe 
øget gennemsigtigt på for skolerne.  

- Der skal dog gøres opmærksom på, at der pålægges skolerne transaktionsomkostninger ved dette 
forslag, hvorfor der anmodes om at opkrævningen pålægger en så lille som mulig byrde på sko-
lerne.  

 
 Ad § 1, nr. 3. ” § 36 g, stk. 1, ophæves og i stedet indsættes: …” 

Bemærkninger:  
- Vi byder denne udvidelse af muligheder for at bidrage med tilbud for skolerne velkommen. Det 

giver en i vores optik vigtig fleksibilitet ift. at kunne bidrage med undervisning af tosprogede ele-
ver på den måde den enkelte skole vurderer at de kan gøre det bedst.  

- At der kan igangsættes tiltag med færre elever end hvis man skulle have en modtagerklasse med-
fører at barrieren for at gribe et sådant tiltag an sænkes og det må derfor også kunne forventes, at 
der i takt med at viden om dette spredes, vil være flere der ser muligheden i det og derigennem 
potentielt tænker det ind i egen skoledrift og dermed kan tilbyde sine kompetencer, skulle behovet 
opstå. 

- Derudover vurderes det at forslaget som det er fremlagt vil medføre en øget parathed hos bidra-
gende friskoler ift. at sikre parathed til at løfte evt. fremtidige opgaver med undervisning af flygt-
ningebørn. 

- Ydermere forudses at de kompetencer og den viden der tilegnes på området, vil blive delt i og 
dermed sprede sig igennem de stærke netværkskonstruktioner der eksisterer friskolerne imellem. 
Derigennem vil lovforslaget som det er fremlagt potentielt sikre en positiv diversi-
tet/mangfoldighed i måden hvorpå opgaver om undervisning af de omhandlede børn potentielt 
kan løftes i fremtiden. Herigennem sikres også et beredskab til at løfte netop denne type af opga-
ver skulle der opstå kapacitetsudfordringer.  



 

- Slutteligt noteres det, at det er positivt, at den længe værende intentionen om undervisning af vis-
se tosprogede elever med nærværende lovforslags ikrafttræden, kan anses for opfyldt til stor til-
fredshed. 

 
Vi deltager gerne i det videre arbejde og står gerne til rådighed for yderligere. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
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