
 

København, d. 13. oktober 2017 

Til  

Børne- og Socialministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 
Fremsendt som e-post til chme@sm.dk og thor@sm.dk med følgende angivelse i emnefeltet:  

"Høring. Ændring af Dagtilbudslov. Danmarks Private Skoler”. 
 

Høringssvar vedrørende ændring af Dagtilbudsloven  

I høringsbrev af 21. september 2017 anmoder Børne- og Socialministeriet om eventuelle bemærkninger 

vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-

ligheden til at give vores synspunkter til kende. Vi har følgende bemærkninger: 

 

Som forening for private skoler med daginstitutioner er vi optaget af, at regler med rimelighed tilgodeser 

det frie initiativ, at de ikke skaber hindringer, men sammenlignelige vilkår.  

Vi vil derfor henlede opmærksomheden på en generel problemstilling ift. private dagtilbuds økonomi. Det 

kommunale tilskud til private tilbud beregnes på baggrund af kommunens budgetterede udgifter pr. barn. 

Her er der eksempler på, at det private tilbud modtager et kommunalt fastsat tilskud, som ikke harmonerer 

med de faktiske udgifter til tilsvarende børn i kommunale ordninger. Der er tilfælde, hvor kommunen i lø-

bet af budgetåret udbetaler ekstraordinære tilskud til kommunale ordninger, men ikke justerer tilskuddet 

til private tilbud.  

 

I forhold til mulighederne for forældreinddragelse er det væsentligt at fastholde det vilkår, at institutionens 

øverste organ ved frie grundskoler og privatskoler, er skolens bestyrelse, som iht. Lov om friskoler og pri-

vate grundskoler er ansvarlig for den samlede virksomhed, herunder eventuelle tilknyttede vuggestuer og 

børnehaver, som virker som afdelinger ved skolen. Det er altså vigtigt, at bestemmelser om forældreinddra-

gelse i dagtilbudsloven både sikrer det relevante forældresamarbejde og inddragelse i børneinstitutionen, 

men også fortsat respekterer Lov om friskoler og private grundskolers placering af det øverste institutions-

ansvar ved skolens bestyrelse. 

 

I forlængelse af høringen vil vi gøre opmærksom på, at mange frie grundskoler optager børn i tidlig SFO-

start, ligesom det er praksis i mange kommunale skoler. Frie grundskoler er dog ikke sikret et tilskud til 

disse børn forud for skolestart. Det er frivilligt for kommuner, om de vil yde et sådant tilskud til børn, der 

overgår til frie grundskoler. Vi ønsker, at det lovgivningsmæssigt sikres, at børn, der udskrives fra børneha-

ver til tidlig SFO-start, er tilskudsberettigede, uanset om de går ind i en kommunal eller privat SFO.  

 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybende svar, såfremt det måtte ønskes. 

På foreningens vegne, 

 

Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 

     

 

Danmarks Private Skoler 

Ny Kongensgade 15, 3. 

1472 København K 
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