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Høring vedr, udkast til Lov om ændring af lov om friskoler og 
private grundskoler mv, lov om efterskoler og frie fagskoler og 
lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede 
frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de 
frie skoler mv. 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. 

Gennem de sidste 10 år er der sket en stigning i antallet af elever i pri-
vate grundskoler og antallet af private grundskoler. Den offentlige finan-
siering af de private grundskoler er ligeledes steget. 

Lovforslagets formål er at udvide valgmulighederne for forældre og ele-
ver, der ønsker et alternativ til folkeskolen, ved at give de private grund-
skoler bedre rammer. De private grundskolers skal bl.a. have mulighed 
for oprette afdelinger. Lovforslaget vil fremme en fortsat stigningen af ele-
ver i de private grundskoler. Set fra KL's perspektiv er dette ikke den rig-
tige vej at gå. 

Hver gang betingelserne for at drive private grundskoler forbedres, uden 
at der stilles de samme krav om ansvar overfor eleverne, som folkesko-
lerne har, sker der skævvridning til de private grundskolers fordel. Det er 
med til at undergrave grundlaget for en fælles folkeskole, hvor alle elever 
uanset baggrund får mulighed for at mødes i læringsfælleskab. På sigt 
kan denne favorisering af de private grundskoler få store samfundsmæs-
sige konsekvenser. 

Det vækker endvidere undren, at det i lovforslagets vurderes: at mulighe-
den for at oprette afdelinger af frie grundskoler ikke vil medføre ændrin-
ger i aktiviteten på de frie grundskoler. Denne vurdering hviler på, at op-
rettelsen af en ny afdeling af en fri grundskole ikke forventes at have ind-
flydelse på det samlede grundlag af elever, som frie grundskoler optager 
elever fra. Det vurderes ikke, at lovforslaget vil medføre, at flere elever vil 
skifte fra folkeskolen til frie grundskoler. KL kan ikke tilslutte sig denne 
vurdering. 

KL mener, at på samme vis som det er regelgrundlaget, når frie grund-
skoler ønsker at etablere afdelinger på småøerne, så skal kommunalbe-
styrelsen tilslutte sig oprettelsen af en afdeling i kommunen. Det bør ind-
arbejdes i lovforslaget. 



eter P 
Kontorc ef, KL's Kontor for Børn og Folkeskole 

1(1 
KL har ingen bemærkninger til lovforslaget øvrige elementer. 

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret. 
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