
 
 

 

 

København d. 13. september 2021

Til  

Børne- og Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-mail til aarjk@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – solnedgangsklausul. Danmarks Private Sko-

ler”. 

Høring vedr. udskydelse af solnedgangsklausul, afskaffelse af ventelister, begrænsning af mulighed for 

institutionsskift og etablering af tilskudsloft for elever på private gymnasier udkast til lov om velfærdsaf-

taler  

I høringsbrev af 17. august 2021 anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om eventuelle bemærknin-

ger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for 

muligheden til at give vores synspunkter til kende.  

Foreningen kommenterer den del af lovforslaget, der involverer betingelserne for de private gymnasiale 

uddannelser. 

Det er for foreningen uforståeligt, at en elevfordelingsordning på de offentlige gymnasier skal have så store 

konsekvenser for de frie og private gymnasiale uddannelser. Særligt når bevæggrunden er en politisk be-

kymring for, at en aftalt offentlig elevfordelingsordning vil medføre, at flere elever vil vælge frie og private 

gymnasier. Foreningen undrer sig over, at man ønsker at gennemføre en ordning, man på forhånd ved vil 

skabe stor utilfredshed blandt de unge og deres forældre.  

Foreningen går ind for det frie skolevalg, uanset om det er til offentlige eller frie og private skoler og institu-

tioner. Det er bekymrende, hver gang børn, unge og forældres frie valg indskrænkes. Foreningen finder det 

dybt kritisabelt, at man ved at lave en kapacitetsbegrænsning på de frie og private gymnasiale uddannelser 

vil forhindre unge og deres forældre i at vælge et værdibåret, frit og privat uddannelsestilbud. Man be-

grænser med lovforslaget det frie initiativ og mulighederne for alternative uddannelser. Det sker efter vo-

res opfattelse på grundlag af en ubegrundet politisk frygt.  

Foreningen stiller sig i øvrigt uforstående over for nogle konkrete detaljer i lovændringsforslaget:  

Det fremgår af forligsteksten og selve lovændringsforslaget, at loftet på elevoptaget på private gymnasiale 

uddannelser skal vare 3 år. Dette bliver de facto til 4 år, da begrænsningen indføres et år tidligere end lo-

vens ikrafttrædelse på de offentlige gymnasier. Dette er dybt problematisk. 

Foreningen finder det meget uhensigtsmæssigt, at optagelsesåret 2020/2021 er det sidste reference-år, når 

det skal udregnes, hvor mange elever en privat gymnasial uddannelse må optage i perioden, hvor der indfø-

res et kapacitetsloft. Således vil det både være mere hensigtsmæssigt og rimeligt, hvis elevoptaget i 

2021/2022 gøres til reference-år, da elevoptaget for dette skoleår er kendt ved lovens ikrafttrædelse. 

Foreningen finder det stærkt bekymrende, at aftalekredsen er enig om, at den, inden loftet for antallet af 

tilskudsudløsende elever udløber, vil gøre status på, om der fortsat er behov for tiltag. Således efterlader 
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man de frie og private gymnasiale uddannelser med stor usikkerhed og manglende mulighed for at kunne 

planlægge i forhold til elevoptag i et ukendt antal år fremover. 

Foreningen står til rådighed for uddybning af ovenstående høringssvar. 

Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

Karsten Suhr, formand 
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