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Til de på vedlagte liste anførte høringsparter 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om fremme af god orden i 

folkeskolen 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast til 

ny bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen i høring.  

  

Der er foretaget to overordnede ændringer af den gældende bekendtgø-

relse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen:  

1) ”Aftalt hjemsendelse” indsættes som selvstændig foranstaltning i 

bekendtgørelsen (ny § 5). Her tydeliggøres det, hvornår aftalt 

hjemsendelse kan bringes i anvendelse. Der er tale om en aftale 

mellem skolens leder og elevens forældre, og skolen skal oplyse 

forældrene om, at afhentningen af barnet er frivillig. Bestemmel-

sen tænkes anvendt ved mindre brud på regler om orden og god 

adfærd. 

 

2) ”Omgående udelukkelse” indsættes som selvstændig foranstalt-

ning i bekendtgørelsen (ny § 9) i tilfælde, hvor en elev øver vold 

mod sig selv eller andre eller ødelægger ting. Hermed kan skolen 

udelukke en elev for resten af skoledagen med øjeblikkelig virk-

ning. Udelukkelsen er betinget af forudgående meddelelse til for-

ældrene, og at eleven er under fornødent tilsyn. Bestemmelsen 

tænkes anvendt, hvor elevens tilstedeværelse vil være skadelig for 

resten af klassen. 

 

Derudover er ordlyden i § 3, stk. 2, præciseret, så det tydeliggøres, at 

skolerne kan iværksætte foranstaltninger, hvis elevernes adfærd i fritiden, 

fx digital adfærd på sociale medier, har direkte virkning på skolens orden.  

Endelig foreslås en generel ændring af systematikken i bekendtgørelsen, 

med det formål at gøre det lettere at få overblik over skolernes handle-

rum. 

 

Ændringerne træder i kraft på dagen for bekendtgørelsens udstedelse.  
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Styrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

til ny bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen senest ons-

dag den 28. oktober 2020.  

  

Høringssvar bedes sendt til laura.hartung@stukuvm.dk med angivelse i 

emnefeltet af ”Høring – bekendtgørelse om fremme af god orden i fol-

keskolen".  

  

Udkast til bekendtgørelsen vil ligeledes blive offentliggjort på Hørings-

portalen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Laura Hartung 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 37 20 95 

Laura.Hartung@stukuvm.dk 
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