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Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at afgive hø-

ringssvar til udkastet til lovovervågningsredegørelse om antimobbe-

strategien til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. 

 

Vi er enige i, at registreringspraksis skal drøftes, så vi få bedre data 

på det frie skoleområde 

I foreningens høringssvar om dette emne af 23. september 2020 frem-

hævede vi behovet for at styrke datagrundlaget for de forskellige sko-

leformer, så det bliver muligt at vurdere omfanget og karakteren af 

anvendelsen af Den Nationale Klageinstans mod Mobning også for 

de frie skoler.  

 På den baggrund finder vi det positivt, at Epinion i lovovervåg-

ningsredegørelsen finder det relevant, at ministeriet og DCUM drøf-

ter mulighederne for at ændre registreringspraksis. Dette vil vi gerne 

bakke op, for det er helt nødvendigt for de frie skolers anvendelse og 

vurdering af klageinstansen. Vi står gerne til rådighed for at uddybe 

behovene på det frie skoleområde. 

 

Lange sagsbehandlingstider skal afskaffes 

I foreningens tidligere høringssvar nævner vi også, at det organisato-

riske setup skal forsimples, så det sikrer en hurtigere sagsrejse til 

gavn for tilliden mellem skole og forældre. Vi hæfter os ved, at 

mange af de andre høringssvar har lignende pointer og vil i forlæn-

gelse heraf understrege, at det rigtigt vigtigt at adressere i det videre 

arbejde med antimobbestrategien. 

 

Hvem er tilsynsmyndigheden? 

Danmarks Private Skoler skriver i sit høringssvar, at der med opret-

telsen af DCUM er kommet endnu en tilsynsmyndighed på det frie 

skoleområde. Tilsynet varetages ellers af Styrelsens for Undervisning 

og Kvalitet (STUK). I lighed med Danmarks Private Skoler mener Frie 

Skolers Lærerforening også, at det overordnede tilsyn med de frie 

skoler hører til hos STUK. Yderligere statslige tilsynsmyndigheder på 
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det frie skoleområde – fx DCUM – burde efter vores mening koordi-

neres med tilsynet, der føres hos STUK, som jo allerede fører tilsyn 

med ”elevernes alsidige personlige udvikling” (herunder trivsel). 

 
Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i for-
bindelse med ovenstående bemærkninger til lovforslaget. 

 

Venlige hilsener 

 

 

 

 

 

Monica Lendal Jørgensen, næstformand Frie Skolers Lærerforening. 

 


