
 

 

København d. 23. maj 2019

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 25 
1220 København K 
 

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

Danmarks Private Skoler”. 

 

Vedr. Høring over diverse bekendtgørelser; Vejledning m.v. 
I høringsbrev af 2. maj 2019 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.  
 
Her følger foreningens bemærkninger til de enkelte bekendtgørelsesudkast: 
 
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ung-
domsuddannelse (procedurebekendtgørelsen)  
Foreningen har ingen kommentarer til de konkrete ændringer i bekendtgørelsen, men vil endnu en gang 
bemærke, at frie grundskoler ikke er forpligtet til at lave elevplaner og derfor ikke inddrager disse i uddan-
nelsesplanen jf. §12.   
Ligeledes vi benytte lejligheden til endnu en gang at kommentere § 13 vedr. studievalgsportfolie og ordly-
den af bilag 1: For en elev på en fri grundskole kan mødet med mange af spørgsmålene i Studievalgsportfo-
lioen være sort snak. Der vil være ting, eleven ikke har mødt eller stiftet bekendtskab med, f.eks. er en fri 
grundskole ikke forpligtet til deltagelse i introkurser eller brobygningsaktiviteter. Den frie grundskole skal 
stå mål med undervisningen i det obligatoriske emne ”Uddannelse og job”, men er ikke forpligtet til at be-
nævne det således, frie grundskoler skal ikke lave ”åben skole aktiviteter”, de er heller ikke forpligtet på 
projektopgaven eller valgfag.  
Vil man fastholde en fast skabelon, der er rettet mod elever i en del af den danske grundskole, men ikke 
hele grundskolen?  
Skabelonen til Studievalgsportfolioen burde være vejledende. 
 
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (vejledningsbekendtgørelsen)  
I den gældende, nuværende bekendtgørelse §2, stk. 3 fremgår ansvaret for vejledningen af frie grundskoler 
m.v. Dette afsnit er tilsyneladende skrevet ud af det nye bekendtgørelsesudkast. Hvordan forholder den 
nye bekendtgørelse sig til pligten til at give vejledning til elever på frie grundskoler m.v.? 
 
Hvordan sikrer den nye bekendtgørelse, at det er alle elever på den pågældende frie grundskole, der mod-
tager vejledningen og ikke kun de elever, hvis forældre bor i skolekommunen. Mange elever på frie grund-
skoler krydser kommunegrænser? 
 
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (pligtbekendtgørelsen)  
Foreningen har ingen bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet 
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Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne (brobygningsbekendt-
gørelsen)  
Foreningen har ingen bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet. 
 
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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