
 

København d. 8. januar 2020

Til  
Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 26 
1220 København K 
 
Fremsendt som e-post til stuk.cgs@stukuvm.dk og dp@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring over udkast til vejledning om un-

derretningspligten til ansatte på frie skoler. Danmarks Private Skoler”. 

 

Vedr. Høring over Udkast til vejledning om underretningspligten 
 
I høringsbrev af 12. december 2019 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærk-
ninger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker 
for muligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Målgrupper for vejledningen 
Vejledningen henvender sig på nuværende tidspunkt til ansatte ved ”frie skoler”, i vejledningen konkretise-
ret som frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Da vejledningen omhandler underretning om børn 
under 18 år, bør frie og private gymnasiale uddannelser også medtages som målgruppe. 
Vejledningens målgruppe er skolens ansatte i bred forstand. Alligevel bruger vejledningen 8 ud af 10 gange 
”læreren” som ”den ansatte”.  
 
Fakta 
Vejledningen vil med fordel kunne indledes med en faktaboks indeholdende definitionen af underretnings-
pligten; Hvad er det? Hvem gælder den? Hvem omhandler den? 
 
Anonymitet 
Vejledningen bør indeholde en passus eller et afsnit om muligheden for at underrette anonymt. 
 
Figur i forbindelse med afsnit 2 
I figuren nævnes specifikke problematikker, som en elev kan have (mobning og ordblindhed). Brug eventu-
elt i stedet mere overordnende eller generelle vendinger som ”faglige, sociale, fysiske eller psykiske udfor-
dringer”. 
 
Hvad skal der ske efter underretningen? 
Vejledningen bør indeholde en passus eller et afsnit, der siger noget om, at skolen fortsat har ansvar for at 
handle på de områder, hvor den kan for at forbedre forholdene for eleven – selv om der er lavet en under-
retning. 
 
Hvilke typer af fravær kan der være? 
Vejledningen definerer bekymrende fravær som enten ”aftalt fravær” eller ”fravær som forældrene ikke 
har kendskab til”. Da ”aftalt fravær” forudsætter en handling (en aftale) før fraværet finder sted, bør vejled-
ningen i stedet benytte ”meddelt fravær” for at rumme flere former for bekymrende fravær. 
 
Anmeldelse til politiet 
Vejledning kan med fordel udvide afsnittet om inddragelse af politiet med en beskrivelse af, hvordan man 
konkret laver en anmeldelse til politiet i en sådan sag. 
 
Lov om friskoler og private grundskoler  
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I vejledningen benyttes betegnelsen ”Friskoleloven”, når der henvises til de frie grundskolers hovedlovgiv-
ning. Det er foreningens stærke ønske, at der i officielle dokumenter, så som vejledninger fra Under-
visningsministeriet, bruges den korrekte betegnelse for loven ”Lov om friskoler og private grundskoler”. 
 
Vi uddyber gerne vores høringssvar. 
Karsten Suhr, formand 
ks@privateskoler.dk 

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