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Se vedlagte høringsliste 

   

   

 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folke-

skolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om insti-

tutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenud-

dannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 

lov om social service og lov om ændring af en børne- og ungeydel-

se (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent 

indgriben overfor vedvarende dårligt præsterende folkeskoler, styr-

ket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børne-

check, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterende ung-

domsuddannelsesinstitutioner mv.) 

 

Hermed sendes udkast til lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver i 

udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt 

præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for 

standsning af børnecheck, konsekvent indgriben overfor dårligt præste-

rende ungdomsuddannelsesinstitutioner mv. i høring. 

 

Lovudkastet er en opfølgning på regeringens aftale med Socialdemokra-

tiet og Dansk Folkeparti af 9. maj 2018 om bekæmpelse af parallelsam-

fund på undervisningsområdet. 

 

Lovudkastet indebærer, at der indføres obligatoriske sprogprøver på 

grundskoler med en høj andel af elever fra udsatte boligområder, således 

at en bestået sprogprøve som udgangspunkt vil blive en forudsætning for 

elevens oprykning til næste klassetrin. Der gives endvidere mulighed for 

konsekvent indgriben over for folkeskoler med vedvarende dårlige resul-

tater, således at ministeren kan træffe beslutning om at nedlægge en fol-

keskole, som ikke indenfor en treårig periode har indfriet de af ministe-

ren fastsatte mål, og der fastsættes regler om styrket forældreansvar gen-

nem mulighed for bortfald af børnecheck for elever, som ikke deltager i 

undervisningen i folkeskolen.  

 

Udkastet indebærer desuden, at der gives mulighed for konsekvent ind-

griben over for ungdomsuddannelser med vedvarende dårlige resultater. 



 2 

Der gives således med lovforslaget mulighed for, at undervisningsmini-

steren får adgang til at pålægge institutioner fx at stoppe for optag af 

elever med lav faglighed. I særligt grove tilfælde skal ministeren endvide-

re kunne træffe beslutning om at nedlægge en institution eller sammen-

lægge en institution med en eller flere institutioner.  

 

Det foreslås, at lovudkastet træder i kraft sommeren 2019, dog således at 

bestemmelserne om obligatoriske sprogprøver og konsekvens indgriben 

over for folkeskoler først sættes i kraft efter næste folketingsvalg. 

 

Eventuelle bemærkninger til lovudkastet må være ministeriet i hænde 

senest onsdag den 29. august 2018 kl. 12.00.  

 

Høringssvar bedes sendt til følgende e-mail adresser:  

ASFJK@uvm.dk og Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk 

 

Spørgsmål til udkastet til lovforslag kan rettes til undertegnede.  

 

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2018. Alle høringssvar, herun-

der høringssvar modtaget efter høringsfristen, vil blive sendt til Folketin-

gets Undervisningsudvalg.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Lise Hjort Elmquist  

Chefkonsulent  

Direkte tlf. +45 33 92 59 61  

Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk 
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