
 

 

 

 

 

 

   
Risskov, d 20. februar 2020 

 
 
 
 
Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
 
 
Vedr. 
 
Høring over forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbe-
handling på grund af handicap (Tydeliggørelse af retten til rimelig indi-
viduel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkesko-
len) 
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar 
og fremsender hermed svar til lovforslaget.  
 
Frie Skolers Lærerforening finder det positivt, at der skabes mest mulig 
klarhed om alle børns rettigheder i forhold til deres skolegang og udbyt-
tet heraf.  
Vi er meget tilfredse med, at det præciseres, at handicappede børn har ret til 
individuel tilpasning, så deres mulighed for at opleve en god skolegang 
bliver prioriteret. Det er efter Frie Skolers Lærerforenings opfattelse helt 
afgørende, at der tages de nødvendige individuelle hensyn til alle børn, der 
går i den danske grundskole. 
 
Frie Skolers Lærerforening tager den nye mulighed for at indklage for-
skelsbehandling i forhold til handicappede elever til ligebehandlings-
nævnet til efterretning.  
I forslaget lægges op til, at forældre til elever i folkeskolen kan indbringe en 
sag for ligebehandlingsnævnet med påstand om forskelsbehandling, og at 
ligebehandlingsnævnet kan pålægge skolen at betale en godtgørelse, hvis 
skolen ikke har foretaget en individuel tilpasning, som er rimelig og som 
dermed ikke indebærer en uforholdsmæssig byrde for skolen. Det påhviler 
altså ligebehandlingsnævnet at vurdere, hvad der er rimeligt både i forhold 
til eleven og til den pågældende skoles økonomi. Det bliver efter vores op-
fattelse interessant at se, hvor grænsen for rimelighed vil blive trukket i evt. 
kommende sager. 

 

De frie skoler skal også overholde ”Lov om forbud mod forskelsbehand-

ling”, og selv om den foreslåede klageadgang ikke gælder frie skoler, vil 

denne sandsynligvis have afsmittende effekt i form af øget opmærksom-

hed på handicappede elevers rettigheder. 

I forhold til de frie skoler er Frie Skolers Lærerforening af den opfattelse, at 

alle skoler naturligvis skal overholde gældende ligebehandlingslovgivning 
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og internationale konventioner. I spørgsmålet om retten til rimelig indivi-

duel tilpasning må vi gøre opmærksom på den forskel, der er på de frie 

skoler og folkeskolen. Hvor en kommune har mulighed for at indrette en 

række skoler på forskellig vis og dermed foretage en rimelig individuel til-

pasning af det fysiske miljø, har en lille fri skole ikke nødvendigvis samme 

muligheder. Derfor finder vi det rimeligt, at den foreslåede klageadgang 

målrettes folkeskolens elever og forældre, samtidig med at vi er meget be-

vidste om de frie skolers pligt til at overholde ”Lov om forbud mod for-

skelsbehandling §2” 

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed med yderligere kommen-

tarer eller for evt. spørgsmål. 
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