
 

 
København d. 23. september 2019 

 
 
Til  
Undervisningsministeriet,  
Departementet 
Økonomi- og koncernafdeling 
Frederiksholm Kanal 25 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til helene.skovhoj.henriksen@uvm.dk og Jacob.Mollegaard.Hansen@uvm.dk 
 

Høring over vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om 
undervisning i valgfag 
I høringsbrev af 21. august 2019 anmoder Undervisningsministeriet ved Departementet om eventuelle be-
mærkninger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier 
takker for muligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Høringen drejer sig primært om takster og økonomiske rammer i relation til samarbejde mellem grundsko-
ler og erhvervsskoler om undervisningen i praktisk/musiske valgfag. Generelt vurderes disse takster at være 
for høje. 
 
I forbindelse med den specifikke del af eud-aftalen, der åbner for muligheden for, at erhvervsskoler kan 
tage ansvaret for undervisningen af udskolingseleverne i valgfag, opstår der nogle helt principielle spørgs-
mål i relation til de frie grundskoler. 
 
Åbning for udlicitering af undervisning 
Det er, for det første, helt enestående, at frie grundskoler får lov til at udlicitere hele eller dele af undervis-
ningen til andre institutioner. Frie grundskoler kan ikke købe sig til eller udlicitere undervisning til f.eks. 
ungdomsskoler, foreninger eller andre uddannelsesinstitutioner. Undervisningen er altid den frie grundsko-
les ansvar. Aftalen om udlicitering af undervisningen til erhvervsskolerne må opfattes som et paradigme-
skifte. 
 
Relateret til ovenstående opstår nogle store spørgsmål i forhold til ansvaret for og tilsynet med bl.a. under-
visningens kvalitet. 
 
Ansvar for opfyldelsen af ”Stå mål med-kravet” 
En fri grundskoles undervisning skal ”stå mål med” den, der gives i folkeskolens obligatoriske fag, obligatori-
ske emner og et af de obligatoriske praktisk/musiske valgfag (Lov om friskoler og private grundskoler §1, 
stk. 2). Der føres både et skolenært og et ministerielt tilsyn med, at dette sker (Lov om friskoler og private 
grundskoler Kapitel 3). 
Hvordan skal den frie grundskole forholde sig i relation til ansvaret for og tilsynet med undervisningen, når 
det enten varetages af en erhvervsskolelærer på skolen eller af en erhvervsskolelærer på erhvervsskolen? 
Er ansvaret for undervisningens kvalitet (at undervisningens ”står mål med”) i valgfaget frataget den frie 
grundskoles bestyrelse og ledelse? Overgår ansvaret til erhvervsskolen? 
Forventes den frie grundskoles tilsynsførende at føre tilsyn med undervisningen, der enten varetages af en 
erhvervsskolelærer på skolen eller af en erhvervsskolelærer på erhvervsskolen? 
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Forventes Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) at skulle føre et særligt tilsyn med undervisningen, 
der enten varetages af en erhvervsskolelærer på skolen eller af en erhvervsskolelærer på erhvervsskolen i 
forbindelse med deres generelle tilsyn med frie grundskoler? 
 
Frihed og folkestyrekravet 
Hvordan skal den frie grundskole og tilsynspersoner forholde sig i relation til overholdelsen af ”Frihed og 
folkestyrekravet” (Lov om friskoler og private grundskoler §1, stk. 2), herunder decorum-krav ift. ansatte, 
når undervisningen varetages af en erhvervsskolelærer på skolen eller af en erhvervsskolelærer på er-
hvervsskolen? 
 
Tilsyn med elever i undervisningstiden 
Ud over tilsynet i relation til undervisningen dukker spørgsmålet om ansvaret for tilsynet med elevernes 
sikkerhed i skoletiden op. Hvem har ansvaret? Erhvervsskolen eller den frie grundskole? Hvis erhvervsskole-
læreren svigter sit tilsyn, f.eks. i forbindelse med særlige risikomomenter eller i lokaler med udstyr med sik-
kerhedsrisiko, hvem bliver da gjort ansvarlig? Normalt vil læreren kunne gøres ansvarlig og i sidste ende 
skolens ledelse. Men vil det her være erhvervsskolelæreren og erhvervsskolelederen, der kan holdes til an-
svar? 
 
På foreningens vegne, 
Karsten Suhr, formand 
ks@privateskoler.dk 
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