
 
 

 

 

København d. 30. september 2020

Til  

Børne- og Undervisningsministeriet, Departementet 
Frederiksholm Kanal 21 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-mail til rikke.norregaard@uvm.dk og Henrik.Thode@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Udtalelse – vedr. erfaringer 
med nødloven og vurdering af behov for særlig regulering begrundet i covid-19. Danmarks Private Skoler”. 

 
Vedr. udtalelse om erfaringer med Nødloven og vurdering af behov for særlig regulering begrundet i co-
vid-19 
I en henvendelse af 17. september 2020 anmoder Børne- og 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.  
 
Foreningen vil først og fremmest fastslå, at Nødloven er blevet anvendt af foreningens medlemsskoler, og 
man har rettet ind i relation til den og de tilhørende udstedte bekendtgørelser.  
 
Foreningen vil benytte lejligheden til at bemærke, at dens medlemsskoler har oplevet den tid, der gik, fra 
der politisk blev besluttet noget, til det blev udmøntet i mere håndgribelige retningslinjer fra ministerie og 
myndigheder, som et vanskeligt vilkår, ifm. lukning og genåbning af skolerne. Både skoler og forening er 
dog opmærksomme på, at det var et vilkår, der næppe kunne være anderledes.  
Foreningen vil også gerne benytte lejligheden til at bemærke, at bekendtgørelsen af 1. august 2020, der til-
sagde, at skolerne skulle vende tilbage til ”normal” undervisning, svært harmonerer med den virkelighed, vi 
fortsat står i. Skolerne oplever praktiske udfordringer og dilemmaer ifm. de retningslinjer, der er givet fra 
henholdsvis sundhedsmyndighederne, henholdsvis Børne- og Undervisningsministeriet. 
 
Nødloven har haft konsekvenser for både elevernes faglighed og trivsel. Der er et fagligt efterslæb på især 
de fag(områder), der kræver fysisk tilstedeværelse eller er praktisk orienterede. Det skal bemærkes, at det 
fortsat er svært at lave en undervisning med kvalitet i disse fag/fagområder under de nuværende 
sundhedsmæssige retningslinjer. 
 
Det er foreningens opfattelse, at der har været stort fokus på udsatte elever og elever med særlige behov i 
perioden fra foråret og frem. Foreningen mener dog, at der bør rettes opmærksomhed på de elever, der 
må betragtes som udsatte - eller som elever med særlige behov - som direkte konsekvens af skolelukning 
m.v. 
Foreningen er særligt bekymret for de elever, der har været bundet til hjemmet i månedsvis, og fortsat er 
det, pga. egen risiko eller nære familiemedlemmers risiko for smitte. Foreningen mener, at der bør være 
særlig fokus på denne elevgruppes trivsel og faglige niveau. Foreningen mener desuden, at det er en pro-
blemstilling, der kræver en indsats fra flere aktører end skolerne – herunder ministerie og sundhedsmyn-
digheder.  
 
I relation til lovens og de tilhørende bekendtgørelsers konsekvens for retssikkerheden for brugerne vil for-
eningen konkret bemærke, at retssikkerheden ifm. med muligheden for klage over karakterer ophøjet til 
prøvekarakterer kan problematiseres. Dog er retssikkerheden ift. forældre- og elevers mulighed for at klage 



 

      

 
 

ifm. prøvekarakterer jf. bl.a. prøvebekendtgørelsen (grundskoler) en generel udfordring, der ikke relaterer 
direkte til COVID-19 eller Nødloven. I øvrigt er det foreningens opfattelse, at niveauet af klager over karak-
terer har været det samme i år som øvrige år.  
 
De frie og private skolers frihed har på flere områder været indskrænket. Beslutninger, der normalt ville 
være overladt til skolens bestyrelse, som skolens øverste myndighed, er blevet givet qua bl.a. Børne- og Un-
dervisningsministeriets udstukne retningslinjer. Bestyrelsen har derimod skullet sikre, at disse retningslinjer 
blev (og bliver) overholdt.  
Foreningen er opmærksom på, at det er en særlig situation og en særlig tid. Man må dog erkende, at CO-
VID-19 og konsekvenserne deraf ikke er noget, vi slipper for snarest. Man må også erkende, at der er en 
risiko for, at ønsket om en nedbringelse af smittetryk igen kan medføre store konsekvenser for skole- og 
uddannelsessektoren. Det er derfor foreningens ønske og håb, at myndigheder, herunder Børne- og Under-
visningsministeriet, fremadrettet vil overlade beslutninger om muligheden for gennemførelse af fysisk un-
dervisning, gennemførelse af prøver etc. til den enkelte skole på baggrund af en vurdering af de lokale for-
hold. Skoler er vidt forskellige og har forskellige muligheder.  
Foreningens ønske gælder for så vidt både offentlige og frie og private skoler, men naturligvis især de frie 
og private. Foreningen er nemlig opmærksom på, at indflydelsesrige organisationer omkring de offentlige 
skoler har ønsket endnu flere og strammere retningslinjer, for at der ikke skal være i tvivl om, hvad skoler 
kan og må. De frie og private skoler ønsker derimod frihed under ansvar. 
 
Foreningen ønsker, at myndighederne gør alt, hvad de kan for - og prioriterer - at holde skoler og uddannel-
ser åbne. Skolelukninger og hjemsendelse af elever har ikke bare konsekvenser for den enkelte elevs faglig-
hed og trivsel. Det kan for stor samfundsmæssig betydning på sigt. 
 

Vi uddyber gerne vores svar. 

Karsten Suhr, formand 
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