
 
 

 

 
København d. 3. marts 2022

Til  
Børne- og Undervisningsministeriet 
Departementet  
Frederiksholms Kanal 25  
1220 København K 
 
Fremsendt som e-mail til agrgrund@uvm.dk og rosa.navarro.hammer@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – Lov-
forslag om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v. Danmarks Private Skoler”. 

 
Høring vedr. fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v. 
I høringsbrev af 4. februar 2022 anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om eventuelle bemærkninger 
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-
ligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Som led i undervisningen skal frie grundskoler løbende foretage evalueringer af de enkelte elevers udbytte 
af undervisningen. Der er ikke formelle krav til metoden til evaluering af den enkelte elevs udbytte af un-
dervisningen. Der er heller ikke krav om at arbejde med eller benytte bestemte test for en fri grundskole.  
 
Det er vigtigt, at der også fremadrettet bliver mulighed for, at frie grundskoler kan vælge at benytte de test-

systemer, der lægges op til i lovforslaget; de nationale færdighedstest og diverse screeningstest. Efter for-

eningens opfattelse lægges der også op til, i lovforslaget, at frie grundskoler vil kunne dette ud fra et frivil-

lighedsprincip.  

I forbindelse med ovenstående vil foreningen anmode om, at man er opmærksom på, at man ifm. imple-

mentering af GDPR-regler i forhold til administrationen af disse test m.v., herunder placering af dataansvar, 

principper for opbevaring samt oplysningspligt i forhold til forældre og elever, sørger for at der bliver givet 

hjemmel, så frie grundskoler af den vej ikke bliver udelukket fra at benytte disse test på samme måde, som 

det er sket ifm. Børne- og Undervisningsministeriets trivselsværktøj, hvor der i 2019 i forbindelse med en 

ændring af folkeskoleloven ikke blev sørget for at blive givet hjemmel at gennemføre eller administrere 

trivselsmålinger i frie grundskoler.  

Vi står til rådighed for uddybning af høringssvaret. 
Karsten Suhr, formand 
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