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Til de på vedlagte høringsliste anførte høringsparter 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om elevers 

og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Udsky-

delse af solnedgangsklausul) 

Børne- og Undervisningsministeriet sender herved ovennævnte udkast til 

lovforslag i ekstern høring. 

 

Nærværende lovforslag har til formål at udskyde solnedgangsklausulen i 

tilknytning til undervisningsmiljølovens bestemmelser vedrørende klage 

over mobning og dertilhørende klageinstans med ét år. Med lovforslaget 

foreslås det således at udskyde den solnedgangsklausul, som ellers ville 

indebære, at disse ordninger automatisk ophører den 31. juli 2022, til den 

31. juli 2023. 

 

Hensigten med udskydelsen af solnedgangsklausulen er at sikre tid til en 

drøftelse af reglerne om mobning og klageinstansen med de relevante 

parter, der var inddraget i forbindelse med indførelsen af bestemmel-

serne i 2017 i regi af Sammen om skolen, inden en endelig lovændring gen-

nemføres. 

 

Det er håbet, at processen vil kunne sikre ro omkring det videre 

arbejde med psykiske undervisningsmiljø mv. 

 

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-

dende med henblik på at sikre, at både Dansk Center for Undervisning-

miljø, kommuner og de berørte dele af undervisningssektoren tidligst 

muligt kan indstille sig på den foreslåede forlængelse af undervisnings-

miljølovens klageordning vedrørende mobbe-sager. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsporta-

len. 

 

Børne- og Undervisningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle 
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bemærkninger til lovudkastet senest onsdag den 5. januar 2022, kl. 12. 

Høringssvar bedes sendt til aarjk@uvm.dk. 

 

De modtagne høringssvar, herunder kontaktoplysninger på afsender af 

høringssvaret, offentliggøres på Høringsportalen og sendes til Børne- og 

Undervisningsudvalget med henblik på offentliggørelse på Folketingets 

hjemmeside i forbindelse med lovforslagets fremsættelse for Folketinget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lise Hjort Elmquist 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 61 59 

Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk 

Lise Hjort Elmquist 
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