København d. 5. januar 2018
Til
Undervisningsministeriet, Departementet
Frederiksholm Kanal 25
1220 København K
Fremsendt som e-post til aud@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet:
"Høringssvar – lovforslag om bedre rammer for tilsyn for frie grundskoler”.

Høringssvar vedrørende lovforslag om bedre rammer for tilsyn for frie grundskoler
I høringsbrev af 29. november 2017 anmoder Undervisningsministeriet ved Departementet om eventuelle
bemærkninger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
takker for muligheden til at give vores synspunkter til kende.
Foreningens holdning er klar: De frie skoler skal overholde gældende lovgivning. Hvis ikke skal det have
konsekvenser. Men retten til et holdnings- og værdibaseret skolevalg må der ikke rokkes ved, herunder retten til at oprette en holdnings- og værdibaseret skole.
Foreningen accepterer en godkendelsesordning. Godkendelseskravene bør dog hverken direkte eller indirekte sætte rammer for, hvad ”den gode eller rigtige frie skole” er - retten til selv at vælge et holdnings- og
værdibaseret undervisningstilbud in mente.
For foreningen er det helt afgørende, at tilsynet ikke bærer præg af det normative, at tilsynet ikke medvirker til sindelagskontrol, og at tilsynet ikke er med til at sætte frihedsrettigheder, herunder skolefriheden,
forældreretten og mindretalsretten, over styr. Der har historisk været et skarpt skel mellem henholdsvis
tilsyn med holdninger og tilsyn handlinger i statens tilsyn med de frie skoler. Dette skel må ikke udviskes.
Foreningen er bekymret for skolernes retssikkerhed med muligheden for fratagelse af tilskud uden forudgående skærpet tilsyn. Vi har dog positivt bemærket, at Forvaltningslovens regler fortsat er gældende. Tilsynets fortolkning af ”helt åbenbare og tungtvejende grunde” bliver meget afgørende. Foreningen vil følge
tilsynets praksis på området med stor interesse.
Foreningen accepterer whistleblower-ordningen. Dog synes der at blive taget store hensyn til de, der har
anklager mod en skole, men meget lidt hensyn til skolernes mulighed for at få et reelt billede af en situation, der kan få meget alvorlige konsekvenser for skolen - skolens forældre og elever.
Når det er sagt, er det foreningens håb, at der tages lige så stort hensyn i anonymiseringen, når Ministeriet
giver aktindsigt til pressen m.v. i tilsynssager.
Generelt stilles nu krav om bevidsthed og aktiv stillingtagen i forhold til overholdelsen af frihed og folkestyreparagraffen. Det er efter foreningens mening helt i orden. Men frihedsbestemmelserne må ikke blive sat
over styr. Retten til det individuelle valg, retten til det lille fællesskab i det store fællesskab kræver beskyttelse. Det er også demokratiet og statens opgave at respektere og værne om det.

Vi uddyber gerne vores høringssvar.
På foreningens vegne,
Karsten Suhr, formand
ks@privateskoler.dk

Danmarks Private Skoler
Ny Kongensgade 15, 3.
1472 København K

