
 
 

 

København d. 30. april 2020

Til  

Undervisningsministeriet, Departementet 
Frederiksholm Kanal 25 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-mail til audgrund@uvm.dk og rikke.norregaard@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – Mulighederne for andet 

udtræk af prøvefag og etablering af fælles ledelse i forbindelse med skole-sammenlægning m.v. Danmarks Private Skoler”. 

Vedr. Høring over lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighederne for andet udtræk af prøvefag og 

etablering af fælles ledelse i forbindelse med skole-sammenlægning m.v.)  

I høringsbrev af 3. april anmoder Undervisningsministeriet ved Departementet om eventuelle bemærknin-
ger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for 
muligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Lovudkastet indeholder forslag om, at elever med en varig funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom kan 

få udtrukket et andet prøvefag, hvis deres funktionsnedsættelse eller sygdom har en karakter og sværheds-

grad, som gør dem ude af stand til at deltage i idrætsundervisningen, og skolen har opfyldt sin pligt til un-

dervisningsdifferentiering og supplerende undervisning.  

Foreningen finder forslaget hensigtsmæssigt. 

Da det er hensigten, at det kun er en ganske lille gruppe af elever, der skal kunne komme i betragtning til 

ordningen; elever med meget svær grad af funktionsnedsættelse eller sygdom, anbefaler foreningen, at der 

udstedes utvetydige retningslinjer, der kan danne baggrund for skolelederens beslutning, herunder krav om 

en skriftlig erklæring fra en læge eller anden ekspertperson.  

Med lovforslaget foretages en præcisering af reglerne om andet prøveudtræk for elever, der har været fri-

taget for kristendomskundskab og tysk/fransk. Foreningen har ingen kommentarer til præciseringen. 

Generelt er foreningen opmærksom på, at ovenstående forslag og præciseringer i Lov om folkeskolen også 

kommer til at gælde de prøveafholdende frie grundskoler via Prøvebekendtgørelsen. 

Forslaget om ændringer i Lov om folkeskolen indeholder også en forenkling af reglerne om skolesammen-

lægning med en skole med fælles ledelse med en anden institutionsform. Foreningen har ingen kommenta-

rer til ændringsforslaget. 

Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

Karsten Suhr, formand 
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