
 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

 

Vedr. 
Høring over udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 
(Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler).  
 
 
 
 
 
Hermed fremsendes Frie Skolers Lærerforenings høringssvar til permanentliggørelsen af 
tilskudsmodellen for inklusion på frie grundskoler, og vi takker samtidig for muligheden for at udtale os 
i denne sag. 
 
 
Det er vigtigt for FSL, at alle elever har lige adgang til skolesystemet - uanset om det er det offentlige 
eller det frie. Derfor giver det mening at gøre det nemmere for skolerne at modtage og undervise elever 
fra udfordrede hjem.  
 

 

Fastsættelse af tilskuddet  

Frie Skolers Lærerforening tror fortsat, at fastsættelse af inklusionstilskuddet d. 5.september i skoleåret 

forud for finansåret, er hensigtsmæssigt og godt, da det giver skolerne mulighed for at tilrettelægge 

inklusionsarbejdet. 

 

Fordeling i forhold til skolestørrelse  

På baggrund af EVA’s undersøgelse af inklusionsarbejdet på de frie skoler konkluderes det, at mindre 

frie skoler har en forholdsvis større andel af elever med særligt behov for inklusionsindsats. Man kan 

imidlertid forestille sig mange måder at indrette et socialt taxameter på, og Frie Skolers Lærerforening 

ønsker, at pengene følger eleven og dermed behovet. Fripladsordning og økonomisk dækning af konkrete 

inklusionsbehov, ville i højere grad sikre en målrettet indsats, end tilfældet er med den i lovudkastet 

beskrevne model.  

 

Frie Skolers Lærerforening havde derfor gerne set, at lovforslaget havde taget sit udgangspunkt i såvel 

fripladstilskud samt tilskud til dokumenterede inklusionsbehov. Da der sikkert er mange politiske forhold, 

som har skullet tilgodeses, så kan FSL med udgangspunkt i EVA’s undersøgelse imidlertid godt forstå, at 

man er landet på den skitserede tildelingsmodel.    

  



Forhøjelse af inklusionstilskuddet  

Det fremgår af bemærkningerne, at den nuværende ramme for inklusionstilskud til de frie grundskoler 

udgør 39 mio. kr. årligt og med aftale om finansloven for 2018 vil den udgøre 70 mio. kr. årligt. Det 

betyder en forhøjelse af inklusionstilskuddet med 31 mio. kr. Imidlertid fremgår det også, at staten 

endvidere har ydet et tilskud på 300 kr. pr. årselev, jf. lovens § 11, stk. 1, 3. pkt., dermed kan det se ud 

som om forhøjelsen af inklusionstilskuddet i virkeligheden blot er en sammenlægning af de forskellige 

tilskud i ét samlet inklusionstilskud baseret på skolens størrelse. En sådan forenkling er fornuftigt, men 

er ikke og bør ikke fremstå som en forhøjelse af tilskuddet.  

 

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

bemærkninger til lovforslaget. 
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