
 
 

 

 
København d. 20. juni 2022

Til  
Børne- og Undervisningsministeriet 
Departementet  
Frederiksholms Kanal 21  
1220 København K 
 
Fremsendt som e-mail til aarjk@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelses-
institutioner. Danmarks Private Skoler”. 

 
Høring vedr. Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner 
I høringsbrev af 23. maj 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.  
 
Det er et væsentligt element i dette lovforslag at gøre ungdomsorganisationers adgang til frie og private 
gymnasiale uddannelser til en tilskudsbetingelse. 
Et frit og privat gymnasium er en fri, selvejende, værdibåret institution. Der er en lang række krav til disse 
gymnasiers undervisning og virke, der gør, at det i forvejen kan være vanskeligt at være et anderledes alter-
nativ til de offentlige gymnasiale uddannelser. Muligheden for at være værdibåren er derfor dét, der gør 
forskellen.  
Med dette lovforslag viser Regeringen manglende anerkendelse af de frie og private gymnasiers mulighed 
for at drive et holdningsbaseret undervisningstilbud. Der er med forslaget tale om detailstyring af de frie og 
private gymnasiers virke. Det er jo ikke sådan, at de frie og private gymnasier med den nuværende lovgiv-
ning ikke er forpligtede til at sikre elevernes demokratiske dannelse, hvilket de facto indebærer, at man 
præsenteres for forskellige politiske holdninger og samfundssyn. Også holdninger og samfundssyn, der er 
anderledes end dem, som det frie og privat gymnasium bygger sit virke på.  
 
Ud over kravene til indholdet i bestemte fag skal et frit og privat gymnasium, jf. §1.a i Lov om private insti-
tutioner for gymnasiale uddannelser, i dens undervisning og hele dens virke forberede, udvikle, styrke, give 
kendskab til, have respekt for et samfund som det danske med frihed og folkestyre, elevernes demokrati-
ske dannelse, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og ligestilling (mellem kønnene).  
Med den nuværende lovgivning står det klart ”hvad” det frie og private gymnasium skal. Med lovforslaget 
bliver der både dikteret et ”hvem” og ”hvornår”.  
 
Ifølge lovbemærkningerne skal de nye bestemmelser sikre ’samfundsengagerende’ ungdomsorganisationer 
ret til adgang til at udøve oplysende virksomhed overfor eleverne. Det gælder for organisationer, der er op-
stillingsberettigede i de pågældende valg – i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunalbestyrelser, 
regionsråd, EU-valg, folkeafstemninger og i forbindelse med landsdækkende ungdomsvalg - en interessant 
afgrænsning! 
 
I lovbemærkningerne lægges til grund for at gøre adgangen for ”ungdomsorganisationer fra opstillingsbe-
rettigede partier” til en tilskudsbetingelse, at Dansk Ungdoms Fællesråd i efteråret 2019 har oplyst over for 
Børne- og Undervisningsministeriet, at de politiske ungdomsorganisationer på baggrund af en rundspørge 
havde oplevet at blive afvist på 21 institutioner (i hvilket tidsrum var ikke nærmere angivet). Af dem var der 
to institutioner, der afviste politiske ungdomsorganisationer af princip. Den givne begrundelse for afvisning 
på de resterende institutioner var, at de kun ønskede besøg op til et valg, eller når institutionerne selv ar-
rangerer debatten.  
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Foreningen finder, at ovenstående er utilstrækkelig argumentation for at sætte så voldsomme ting i værk, 
som det er at gøre noget til en tilskudsbetingelse. Omtalte undersøgelse siger intet om, hvordan institutio-
nerne i øvrigt har valgt at opfylde deres lovmæssige forpligtelser i forhold til elevernes demokratiske dan-
nelse. 
 
Opsummering: 
Foreningen finder lovforslaget indskrænkende i forhold til de frie og private gymnasiers frihed og virke. 
Foreningen stiller sig uforstående over for, at der ikke er tillid til, at de frie og private gymnasier varetager 
elevernes demokratiske dannelse, herunder muligheden for at stifte bekendtskab med forskellige politiske 
holdninger.  
Foreningen finder ny lovgivning unødvendig. Der er rig mulighed, inden for den nuværende lovgivning, at 
sikre, at de frie og private gymnasier lever op til det, de skal. 
Foreningen finder, at argumentationen (DUFs rundringning i 2019) for at gøre ’adgang for ungdomsorgani-
sationer fra opstillingsberettigede partier’ til en tilskudsbetingelse utilstrækkelig. 
 
Vi står til rådighed for uddybning af høringssvaret. 
Karsten Suhr, formand 
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