
 

 

København d. 1. februar 2018 

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 

Frederiksholm Kanal 26 

1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til pernille.matthiesen@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet:  

"Høring – bekendtgørelse om klage over mobning”. 

 

Høringssvar vedrørende bekendtgørelsesudkast vedr. behandling af klager til DCUM om mobning o.l. 

I høringsbrev af 20. december 2017 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.  

 

Vi har følgende særlige bemærkninger i relation til bekendtgørelsen. 

I §5, stk. 2, pkt. 5 fremgår det, at myndighed, bestyrelse eller person skal fremsende senest foretagne nati-

onale trivselsmåling for elevens klasse. Frie grundskoler er ikke forpligtet til at gennemføre nationale triv-

selsmålinger. Frie grundskoler kan vælge at bruge værktøjet i frivilligperioden 1. april til 31. december.  

 

I §8 fremgår det, at forvaltningslovens bestemmelser finder anvendelse på institutioner uden for den of-

fentlige forvaltning i forbindelse med behandling af klagen. Frie grundskoler og private gymnasier m.v. er 

ikke omfattet af Forvaltningsloven. Ved forvaltningslovens ikrafttræden blev det af Justitsministeriet fast-

lagt, at selvejende uddannelsesinstitutioner ikke er omfattet af forvaltningslovens regler. Frie grundskoler 

og private gymnasiale uddannelser er dermed ikke omfattet af loven som helhed, men er dog underlagt to 

udvalgte områder; forvaltningslovens kapitler om henholdsvis habilitet (kapitel 2) og tavshedspligt (kapitel 

8).  

 

At den fulde forvaltningslov ikke er gældende for frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser, skal 

bl.a. ses i lyset af, at frie grundskoler ikke er en offentlig myndighed i lovgivningens forstand. Frie grundsko-

ler er i deres natur en anderledes skoleform, som i struktur og organisation er markant anderledes end den 

offentlige folkeskole. Frie grundskoler er selvejende undervisningsinstitutioner og er ikke en del af en større 

offentlig (kommunal) forvaltning og organisation. En fri grundskole er kendetegnet ved, at der er en direkte 

og kort forbindelse mellem forældre ved skolen og skolens bestyrelse, som er det øverste ledende organ.  

Praktisk gælder også det forhold, at Forvaltningsloven samlet set er et uhyre komplekst regelsæt, som op-

rindeligt - og i praksis - er tænkt ind i en ressourcefuld større offentlig forvaltning og organisation. 

 

Det er vores opfattelse, at §8 står i modsætningsforhold til hovedlovningen for de frie grundskoler (Lov om 

friskoler og private grundskoler) og de private gymnasiale uddannelser (Lov om private institutioner for 

gymnasiale uddannelser) og derfor er uacceptabel. 

Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

 

På foreningens vegne, 

Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 

     

Danmarks Private Skoler 

Ny Kongensgade 15, 3. 

1472 København K 
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