Høringssvar ifm. høring over udkast til bekendtgørelse om god
orden i folkeskolen oktober 2020

Dato: 17. december 2020

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar og for den forudgående dialog om justeringen af bekendtgørelsen.

E-mail: CLRA@kl.dk
Direkte: 3370 3671

KL har ingen specifikke bemærkninger til ændringerne i udkastet i forhold
til den gældende bekendtgørelse, der primært består af en tydeliggørelse
af retsgrundlaget for den eksisterende praksis med hjemsendelse af eller
udelukkelse af elever fra undervisningen på baggrund af deres adfærd.
KL har på dialogen med Ministeriet for Børn og Undervisning forstået, at
baggrunden for ændringerne bl.a. er anbefalinger fra Folketingets Ombudsmand om at tydeliggøre regelgrundlaget på dette område.
KL er enig i behovet for at følge op på anbefalinger fra ombudsmanden
og for at indrette bekendtgørelsen om god orden i folkeskolen på en
måde, der sikrer elevers og forældres retssikkerhed. Samtidig har dialogen med de øvrige parter i forbindelse med høringsprocessen gjort det
tydeligt, at der er behov for en mere generel revision og gennemarbejdning af bekendtgørelsen med et bredere fokus end de aktuelle justeringer.
KL mener, at der er behov for at gennemse og justere de nuværende
rammer i bekendtgørelsen ud fra et helhedsperspektiv med henblik på at
sikre tidssvarende og fleksible reaktionsmuligheder, der giver ledere og
medarbejdere et passende handlerum til at tage ordentligt hånd om adfærd og begivenheder, der skaber udfordringer i forhold til folkeskolens
fællesskaber, samtidig med at der sikres rammer for en god dialog og
samarbejde mellem skole og hjem om udfordringerne og sikres en betryggende retssikkerhed for elever og forældre. Samtidig er der behov for
at styrke vejledningsmaterialet, så det tydeligere og mere handlingsorienteret beskriver skolens handlemuligheder og forpligtelser i forskellige situationer.
KL vil derfor henstille til, at børne- og undervisningsministeren snarest
muligt indkalder de centrale parter om folkeskolen til et samarbejde om
en revision af bekendtgørelsen om god orden i folkeskolen og relateret
vejledningsmateriale med et bredt fokus på at sikre de bedst mulige rammer for arbejdet med god orden på den enkelte skole.
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Peter Pannula Toft
Kontorchef, KL’s kontor for børn, unge og folkeskole
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