
 

 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private 

grundskoler m.v. (Fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse 

tosprogede elever m.v.) 

Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar til lov om ændring af friskoleloven, og vi 

takker samtidig for muligheden for at udtale os i denne sag. 
 
 
Frie Skolers Lærerforening ser positivt på forslagets lempelser, som giver skolerne bedre 
betingelser for at integrere tosprogede elever i skolens almindelige undervisning.  
De foreslåede lempelser for de frie grundskoler, som udbygger den gældende ordning fra særlige 
modtagelsesklasser, til at undervisningen også kan tilrettelægges som en del af skolens almindelige 
undervisningstilbud i de ordinære klasser, giver bedre mulighed for, at der kan oprettes en aftale mellem 
den frie skole og kommunen. Da de frie skoler i sagens natur fungerer som enkeltinstitutioner, er det 
alene på baggrund af skolernes størrelse ofte slet ikke en mulighed at oprette modtagelsesklasser, 
ligesom den enkelte frie skoles værdigrundlag og strukturering af skoledagen kan være en hindring. 
Derfor er det positivt, at det i højere grad kan være den enkelte frie skoles afgørelse, hvordan man 
bedst integrerer de nye elever i skolens hverdag, så der bliver størst mulig udvikling for dem. 
 

 
Frie Skolers Lærerforening håber, at flere kommuner vil gøre brug af ordningen, således at de 
frie skoler kan medvirke til at løfte den vigtige samfundsopgave med at undervise de 
nytilkomne børn og unge.  
De nytilkomne flygtningebørn er kun i begrænset omfang at finde på de frie skoler. Det skyldes 
selvsagt, at der kun er kommet et yderst begrænset antal flygtninge til landet i de sidste år, men Frie 
Skolers Lærerforening opfatter også det lave antal elever på frie skoler som et udtryk for, at matchet 
mellem kommunernes behov og det, som skolerne har mulighed for at tilbyde, ikke har været ideelt. 
Finansieringen af ordningen er stadig bekymrende og kan hindre flere kommuner i at indgå aftaler med 
frie skoler. Frie Skolers Lærerforening ved, at ønsket om at løfte samfundsopgaven er til stede på 
skolerne, og håber derfor at nærværende lovforslag kan bane vejen for flere samarbejder mellem 
kommuner og skoler.     

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindelse med ovenstående 

bemærkninger til lovforslaget. 
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