
 
 
 
 
 

 

   
Risskov, d. 24. januar 2020 

 
 
Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
 
Vedr. 
Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om de 
gymnasiale uddannelser (Ændring af adgangsforudsætningerne til 
de gymnasiale uddannelser og anvendelse af timepuljen) 
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar 
og fremsender hermed svar til lovforslaget.  
 
Frie Skolers Lærerforening glæder sig over, at elever fra eksempelvis 
prøvefrie 10.klasser ikke automatisk mister deres retskrav på optagelse på 
en gymnasial uddannelse efter denne lovændring. 
Frie Skolers Lærerforening gjorde allerede i høringsfasten omkring gymna-
siereformen opmærksom på det urimelige i, at elever, som er vurderet ud-
dannelsesparate i forhold til en gymnasial ungdomsuddannelse og opfylder 
karakterkravene efter 9.klasses afgangsprøve, mister retskravet på optagel-
se, hvis de eksempelvis bruger et år på et prøvefrit 10.klassesforløb.      
Derfor er det glædeligt, at ministeriet i bemærkningerne til ændringsforsla-
get netop skriver: ” Stærkest står i denne henseende eksemplet med elever, 
som i stedet for at gå i 10. klasse har valgt at gå på en prøvefri 10. årgang, 
som ikke betragtes som en 10. klasse, og som derfor ikke søger om optagelse 
i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.”s.5. Frie Skolers Lærerforening 
støtter selvfølgelig hensigten med lovforslaget og sætter pris på, at der er 
lyttet til vores og andres synspunkter i denne forbindelse.  
 
Det er ligeledes glædeligt, at der åbnes op for, at elever kan starte helt 
frem til november, hvis de vurderes parate til det. Og at elever, der har 
været syge i forbindelse med folkeskolens afgangseksamen, ligeledes 
kan få lov til at starte på en gymnasial uddannelse.  
Efter forslaget vil ansøgere, som ville have haft retskrav på at blive optaget 
på en gymnasial uddannelse, hvis de havde søgt rettidigt, få mulighed for 
at påbegynde uddannelsen i perioden fra august til og med den første uge i 
november. Frie Skolers Lærerforening finder det positivt, at det er en kon-
kret vurdering fra institutionens leder der afgør, om ansøgeren har de fagli-
ge forudsætninger for at påbegynde uddannelsen senere end i begyndelsen 
af skoleåret.   
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Tilsvarende bifalder vi, at elever, der henvises til sygeeksamen, ikke nød-
vendigvis skal til optagelsesprøve. Denne fleksibilitet er vigtig for at undgå 
unødig ængstelse for de elever, som er åbenlyst uddannelsesparate. 
 
Frie Skolers Lærerforening finder det uhensigtsmæssigt, at der oprethol-
des en udløbsdato efter 1-2 år på retskravet for optagelse på en ungdoms-
uddannelse. 
Ministeriet argumenterer ud fra ressource- og planlægningsmæssige hensyn 
for at opretholde ordningen med en frist for optagelse på baggrund af rets-
kravet. Frie Skolers Lærerforening finder det uhensigtsmæssigt at oprethol-
de en frist, som muligvis vil være et incitament til at starte hurtigt på en 
ungdomsuddannelse, men som i praksis risikerer at betyde unødige opta-
gelsesprøver, idet det må formodes, at eleven ikke bliver mindre uddannel-
sesparat – fagligt og i forhold til øvrige parametre – i løbet af en periode på 
1-2 år efter grundskolen. Vi foreslår, at denne udløbsdato fjernes, da den er 
unødigt bureaukratisk og ikke fuldt anerkender det fundament, som ele-
verne har med sig fra grundskolen.     
 
Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindel-
se med ovenstående bemærkninger til lovforslaget. 
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