
 
 

 

 

København d. 12. juni 2020

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 26 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-mail til karina@nicolaisen@stukuvm.dk og vejledning@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – vejledning. 

Danmarks Private Skoler”. 

 

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 

I høringsbrev af 20. maj 2020 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærkninger 
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-
ligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Jf. § 4 i Lov om kommunal indsats for unge under 25 år har frie og private skoler ret til vejledning. Forenin-

gen er stærkt bekymret for, hvilken betydning Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddan-

nelse og erhverv § 28, stk. 4 kan få af betydning for de frie og private grundskoler. Paragraffen omhandler 

kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde en sammenhængende plan for vejledning, der skal sikre, at vej-

ledningsaktiviteterne integreres i den daglige undervisning, herunder hvordan der skabes sammenhæng 

mellem undervisningen i specifikke fag eller emner i grundskolen og de vejledningsaktiviteter, eleverne del-

tager i.  

Kommunalbestyrelsen i en kommune har ikke hjemmel til at fastsætte, hvordan undervisningen på en fri og 

privat grundskole skal foregå – heller ikke i det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”. En fri og privat 

grundskoles undervisning skal stå mål med den, der gives i folkeskolen, hvorfor målene er sammenlignelige. 

Men måden, som den enkelte frie og private grundskole opnår disse mål, er frit for den enkelte skole. Der 

er f.eks. ikke særlige krav om benævnelse af fag, timetalskrav etc.  

Man kan altså ikke på samme måde, som med folkeskolerne, lægge en fast skabelon ned over de frie og 

private grundskoler. Der er stor diversitet i sektoren, og dette gælder også inden for de forskellige kommu-

negrænser. 

Det er helt afgørende, at de frie og private grundskolers ret til vejledning ikke gøres afhængig af, at den frie 

og private skole skal følge en kommunal plan for, hvordan der skabes sammenhæng mellem undervisnin-

gen i specifikke fag eller emner og de vejledningsaktiviteter, eleverne deltager i.  

Udkastet til bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv er formuleret i en 

kommunal- og folkeskolekontekst. Det er forståeligt - og til en vis grad meningsfuldt -, men ikke, hvis de frie 

og private grundskolers særlige rettigheder ikke fremgår eksplicit, f.eks. som beskrevne undtagelser. Det er 

afgørende, at de frie og private grundskolers retsstilling bevares og ikke tilsidesættes i nævnte vejledning. 

Ellers vil dette være i uoverensstemmelse med den øvrige lovgivning på vores område, herunder Lov om 

friskoler og private grundskoler m.v. 

Vi uddyber gerne vores høringssvar. 
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