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Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  

 

 

 

Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om elevers undervis-

ningsmiljø og lov om folkeskolen (Udskydelse af solnedgangsklausul)   

 

Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at kommentere på lov-

forslaget. 

 

 

Et godt undervisningsmiljø er afgørende for elevernes udvikling og læring, 

og elever har ret til et godt undervisningsmiljø. Frie Skolers Lærerforening 

bakker i udgangspunktet op om alle initiativer, der styrker arbejdet med ele-

vernes trivsel og et mobbefrit miljø. Således er antimobbestrategier og hand-

lingsplaner et positivt bidrag til arbejdet med elevernes trivsel – også på de 

frie skoler. 

 

Med lovforslaget foreslås at udskyde den solnedgangsklausul, som ellers in-

debærer, at bestemmelser vedrørende klage over mobning og dertilhørende 

klageinstans ophører pr. 31. juli 2022.  

 

Frie Skolers Lærerforening kan ikke bakke op om lovforslaget.  

 

Tilbage ved lovens tilblivelse påpegede Frie Skolers Lærerforening, at 

DCUM bør være et rådgivningsorgan, ikke en klageinstans. Styrken ved et 

rådgivningsorgan, som kan være behjælpelig med vejledning rettet mod så-

vel skoler og ansatte som elever og forældre, ligger netop i, at dette organ 

ikke skal agere myndighed over for parterne. 

I langt de fleste tilfælde løses trivselsproblematikker i et frugtbart samar-

bejde mellem skole, elev og forældre. En national klageinstans kan imidler-

tid have en uheldig konfliktoptrappende effekt, som i sagens natur ikke er 

befordrende for det gode skole/hjem-samarbejde.  

 

Frem for en klageinstans med kompetence til at fjerne skolernes tilskud, me-

ner vi, at rådgivning, forebyggelse og fælles dialog omkring de aktuelle pro-

blemstillinger er vejen frem. Således vil en indsats i form af et videns- og 
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kompetenceløft hos lærerne og de lærerstuderende være et positivt tiltag. At 

forebygge mobning og at arbejde for en styrkelse af undervisningsmiljøet og 

elevernes trivsel generelt, vil til enhver tid være at foretrække. 

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed med yderligere kommen-

tarer eller for evt. spørgsmål. 
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Næstformand, Frie Skolers Lærerforening 
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