MottprqtlUrllflrvlsrlflçrministerlet

2 1 ltJ!.7010

FOLKE
OMB
UDS
TINGE
MAND
TS y%TX
ê
@<-N J
.G
s
.
.

@ .N

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal26
1220 Kgbenhavn K

Gammeltorv22
DK-1457 Kzbenhavn K
Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 1307 17
www.ombudsmanden.dk

post@ ombudsmanden.dk
Personli
g henvendelse:10-14
Tel
efoniskhenvendelse:
Man-tors9-16,fre 9-15

Krav ifolkeskolen om ateleverne brugeregen com puteriundervisningen
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Jeg harmodtagetUndervisningsministerietse-mailaf25.maj2010medvedhœftedefil
eriform afenudtalelsetilmigdateretden25.maj2010 og kopier

J.nr.2009-4267-710N L6
Bedes opl
ystved henvendelse

afm inisteriets korrespondance m ed fire komm uner.

Dok.nr.3

Den30.november2009 indledtejeg enundersggelse afegendriftaf
spgrgsmâletom folkeskolers krav ellerforventningerom ateleverm edbringer
egen computertiIbrug iundervisningen.

Baggrundenform in undersggelse varen adikelbragtiBerlingske Ti
dende
den 17.novem ber2009.Heraffremgik detbl.a.atavisen havde foretageten
stikprgveundersggelse blandt15O afl
andets folkeskolerog p; den baggrund
konkluderetatflere afIandets folkeskolerkrœ vede ateleverne selv medbragte com putertilundervisningen.Artiklen omtal
te udtrykkeligtskoleriHvidovre,

HjgrringogVesthimmerlandsamtyderligere seksikke nœrmere angivne skoI
erellerkommuner.Avisadiklenomtalteogsâ enskole iSyddjursKommune
(Marienhoffsskolen)derskull
e have udsendtetnyhedsbrevom atIedelsen
forventede atforœ ldre tiIbgrn i4.klasse kgbte en personlig com putersom
el
even kunne have med iskole.
Jeg bad ibrevetaf30.november2009 Undervisningsministerietom

atudtale sig om sin retsopfattelse forsâ vidtangârkrav ell
erforventningerfra folkeskolerom ateleverne m edbringeregen com putertiI
brug iundervisningen,
atredeggre forom oplysningerne iavi
sartiklen efterministeriets vur-

deringafspejlersi
tuationenifolkeskolenidag,og
atoplyse hvad ministerietforetog sig ell
eragtede atforetage sig isagen iforhold tiIde eventueltinvolverede folkeskolerog komm uner.

Jeg harnufœ rdi
gbehandletsagen,ogjeg harikke grundlagforatudtalekri
tik
afUndervisningsministeriet.

Om budsm andens udtalelse

Undervisningsm inisteriets retsopfattelse

UndervisningsministeriethariudtalelsentiImig bl.a.henvisttiIâ2,stk.1,2.
pkt,j 19,stk.1,1.pkt,og j49,stk.1,ifolkeskoleloven (lovbekendtggrelse
nr.593af24.juni2009)som harfglgendeordlyd:

'j 2.(...)Kommunalbestyrelsen haransvaretfor,atallebernikommunen sikres rettiIvederlagsfriundervisning ifolkeskolen.

: 19.De ngdvendige undervisningsmidlerskalstillesvederlagsfrittiIrâdighed foreleverne.

j49.Alle udgiftertiIfolkeskolensundervisning m.v.,herunderspecialundervisning og specialpœdagogiskbistandihenholdtiIj20,stk.3,sygeundervisningihenholdtiIj 23,stk.2,og udgiftertilbefordring ihenhold
tilj26,stk.3,pâhvilerkommunerne,forsâvidtderikkeerIovhjemmel
for,atudgifterne heltellerdelvis pâhvilerstaten ellerandre.'
M inisteriethariudtalelsen tilkendegivetatdeterudgangspunktetatalle undervisningsm i
dler,dererngdvendige foratgennemfgre en undervisning i
overensstem melse m ed folkeskolelovens bestem melser,skalstilles gratistiI
râdighed afkom munen.Derkan sâledes ifglge Undervisningsm inisterietikke
opkrœ ves betaling forngdvendige undervisningsmidlerderbenyttessom Ied i
den almindeli
ge undervisning.
Jeg erenig med ministerietidenne retsopfattelse.Jeg kan supplerende oplyse atde citerede bestemmelserifolkeskoleloven skalses isammenhœ ng

medgrundlovensj 76,1.pkt.,som harfglgende ordl
yd:
''ï76.Alle bgrniden undervisningspligtige al
derharrettilfriundervisning ifolkeskolen.'

Igrundlovensj76,1.pkt.,og folkeskolelovensj2,stk.1,2.pkt.,erprincippetom atundervisning afbgrn iden undervisningspligtige alderskalvœ re
vederlagsfri,fastslâet.

Jeg hartidligere udtaltmigom grundlovensj 76 iforbindel
semedensagom
forœ ldrebetaling ifolkeskolenforskolerejser,Iejrskoler,arrangementerm.v.
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Sagen eromtaltiFolketingets Ombudsmands beretning for1997,s.345 ff.

JeghenvisertiIomtalenafgrundlovensj 76 idensag.
Undervisningsministerietharderudoverbl.a.oplystatalmindelige Iœ rebgger,
ordbggerog Iommeregnere eromfattetafbegrebetundervisningsmidler,hvorimod normale skri
veredskaberog f.eks.alm indeligtudstyrtiIidrœ tstimerne
ikke anses foratvœ re det.

M inisterietsoplysningerom hvad dereromfattetafbegrebetundervisningsm idler,kan ikke give mig anledning tiIbem œ rkninger.

Ministerietharogsâtilkendegivetatfolkeskolelovenikke indeholderhjemmel
tilaten komm une elleren folkeskol
e kan krœ ve ateleverifolkeskolen m edbringeregen computeriundervi
sningen.Hvi
s undervisningen erbaseretpâ
brug afcom puter,skalfolkeskolen sâledes ifgl
ge Undervisningsm inisteriet
stille com putere gratistilridighed foreleverderikke gnskeratbenytte egen
computer.En tilkendegivelse fra komm unens ellerskolens side afenforventning om ateleverne medbringeregen computer,harsâledes i
felge m inisteriet

ingen retsvirkninger.

Jeg ereni
g med m ini
sterietidenne retsopfattelse.
Ministerietharendelig udtaltatdeterkom munensog den enkelte folkeskoles
ansvaratdenne retsopfattelse klad og tydeligtkom munikeres tiIforœ çdrene
sâ de ikke fglersig forpligtetellerpressettilatlade deres bgrn medbringe
egen computertilbrug iundervisningen.Efterm ini
steri
ets opfattelse viIdet
vœ re kritisabelthvis enfolkeskole skabertvivlom hvilken retstilstand dergœ lderpâ omrâdet.

Ogsâ dennedeIafministerietsudtalelseerjeg enig i.

Jeg kantilfgjeathvisenskole forudsœtterbrugafcomputertiIIgsningaf
hjemmeopgaverellerIignende,skalskolenstillecomputeretiIrâdighedforde
eleversom ikke gnskeratbruge egen computer.Dette kan ske enten ved at

elevernelânerskolenscomputeremedhjem,ellervedatskolengi
vereleverne adgang tilatbenytte com putere pâ skolen ietrimeligttidsrum og omfang
uden forden skemalagte undervisning.

Situationen ifolkeskolen idag

Undervi
sningsministeriethariudtalelsen tilmig oplystatministerietkun har
modtagetfâ henvendelserom brug afegne com putere iundervisningen.Derforharministerietikke grundlag foratvurdere om oplysningerne iavi
sartiklen i

BerlingskeTi
dendeafspejlersituationenifolkeskolenidag.Detforholdatmi-
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nisterietikke harhgrtom flere folkeskoler,kunne dog efterministeriets vurdering indikere atdetikke eren generelproblem stilling ifolkeskolen idag.
Jeg harikke grundlag foratanfœ gte Undervisningsministeriets indikation af

udbredelsenafprobl
emet,ogjegforetagermigherefterikkemerevedrgrende
dette spzrgsm âl.
M inisteriets tiltag ianledning afartiklen iBerlingske Tidende

DetfremgârafUndervisningsministeriets udtalelse og afde bilag m inisteriet
harsendttilm ig,atm inisteriethartagetkontakttiIde kommunerdervar
nœ vntiadiklen iBerlingske Tidende,og bedtom en redeggrelse forhvilke

overvejelserkommunerneogfolkeskolerne hargjodsig iforholdtilfolkeskoleIovensj 19,stk.1,1.pkt.,forsâvi
dtangârbrug afcomputere iundervisningen.

Jeg hargennem gâetkorrespondancen mellem Undervisningsm inisterietog de
pâgœ ldende komm unersom ministerietharsendttiIm ig.Ministeriets henvendelse tiIkom munerne og m ini
steriets hândtering afde oplysningersom de
forskellige kom munerhargi
vet,herunderm inisteriets svartiIde forskellige
kom muner,kan ikke give m ig anledning tilatudtale kritik afministeriet.
Jeg harigvrigtikke nogen bemœ rkningerti1detsom Undervisningsm inisteriet
haranfgrtiudtalelsen tilm i
g.

Med venlig hil
sen

Je s M oller
irektor
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Sagsfremstilling

Den 30.november2009 skrevjegfglgendetiIUndervisningsministeriet:
'JegharbesluttetafegendriftunderhenvisningtiIj 17,stk.1,iIovnr.
473 af12.juni1996 om FolketingetsOmbudsmandatrejsespgrgsmâlet
om folkeskolers krav om ellerforventning om ateleverne m edbringer
egen computertiIbrug iundervisningen.
Jeg vedlœ ggeren kopiafen artikelfra Berlingske Tidende fra den 17.
novem ber2009.Deteroplysningerne idenne artikelderharhenledtm in
opmœ rksomhed pà forholdet,og som dannergrundlag form in beslutning

om atrejsesagenoverforUndervisningsministerietafegen dri
ft.
Detfrem gârafadiklen fra Berlingske Tidende atavisen harforetageten
stikprzveundersggelse blandt150 afIandets folkeskoler.Avisen konkludererpâ baggrund afundersggelsen atflere afIandetsfolkeskol
erkrœveratel
everne selv medbringercomputertiIundervisningen.Adiklen om-

talerudtrykkeligtskoleriHvidovre,HjgrringogVesthimmerland samt
yderligere seks ikke nœ rmere angivne skolerellerkomm uner.

AvisartiklenomtalerderudoverenskoleiSyddjursKommune (Marienhoffsskolen)dernetopskullehave udsendtetnyhedsbrevom atledelsen
forventeratforœ ldre tiIbgrn i4.klasse kgberen personlig com putersom
eleven kan have med iskole.
Jeg bederUndervi
sningsministerietom atudtale sig om sin retsopfattelse
forsâ vidtangârkrav ellerforventningerfra folkeskol
erom atel
everne
m edbringeregen com putertilbrug iundervisningen.

Desuden bederjegUndervisningsministerietom atredeggre forom oplysningerne iavisadiklenefterministeri
etsvurderingafspejlersituationen
ifolkeskolen idag.Jeg bederiden forbindelse om atm odtage eventuelle
oplysningerom forholdetsom m inisteri
eteribesiddelse af.

Endelig bederjegUndervisningsministerietom atoplyse hvadministeriet
foretagersig elleragteratforetage sig isagen iforhold tilde eventuelt
invol
verede folkeskolerog kom muner.'

Undervisningsministerietharden25.maj2010udtaltfgl
gende:
'Fglgendefremgâraffolkeskolelovensj2,stk.1,2.pkt.:
'
Kom munalbestyrelsen haransvaretfor,atalle bBrn ikomm unen sikres
rettiIvederlagsfriundervisning ifolkeskolen.'
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Om afholdelse afudgifterti1folkeskolen hedderdetifolkeskolelovens

j49,stk.1:
Alle udgiftertilfolkeskolens undervisning m .v.,herunderspecialunder-

visning og special
pkdagogiskbistandihenhold tiIf 20,stk.3,sygeundervisning ihenholdtiIf23,stk.2,ogudgiftertiIbefordringihenholdtil
j26,stk.3,pàhvilerkommunerne,forsâ vidtderikke erlovhjemmelfor,
atudgifterne heltellerdelvis pâhvilerstaten ellerandre.'
Den eneste adgang folkeskolen harforatkrœ ve forœ ldrebetaling frem -

gâraffolkeskol
elovensj50,stk.7,2.og3.pkt.,hvorideterfastsatat:
'
Komm unalbestyrelsen kan krœ ve betaling afforoldrene tiIdk kning af

udgifternetiIelevernesforplejningunderIejrskolerog skolerejser.BetaIingenfasfsœftesunderhensyntiIetanslàetnormaltsparethjemmeforbrug.'

Endeligfremgârdetudtrykkeligtaffolkeskolelovensj 19,stk.1,1.pkt,
at:
'
D e nzdvendige undervisningsmidlerskalstilles vededagsfrittiIrâdighed
foreleverne.'

Undervisningsm inisterietharpâ foresplrgseloplyst,atdetheraffglger,
atudgangspunkteter,atalle undervisningsmidler,dererngdvendige for
atgennemfgre en undervisning ioverensstem mel
se med folkeskolelovens bestemm elser,skalstilles gratis tilrâdighed afkomm unen.Derkan
sâledes ikke opkrD ves betaling forngdvendige undervisningsmidler,der
benyttes som Ied iden alm indelige undervi
sning.
Detberorpâ en skgnsm œssig vurdering,hvad dernœ rmere skalforstâs
ved 'ngdvendige undervisningsmidler'.Alm indelige Iœ rebggereromfattet
afbegrebetundervi
sningsmidler,mens modsatnormale skri
veredskaber
og fx almindeligtudstyrtilidra tstimerne ikke anses foratvœ re det.Eren
undervisning baseretpâ anvendelse affx Iommeregnere ellerordbgger,
skaldisse stillesgratis tiIrâdi
ghed.Onskereleverne atbenytte egne ordbggerog lom meregnere,erdetdog ikke ngdvendigt,atfolkeskolen sam tidig stillerdi
sse tiIrâdighed.Dererhellerikke nogethinderfor,atforœ ldrene beslutteratbetale forvisse undervisningsm idler,som man efter
aftale med den pâgœ l
dende lD rer,findergnskelige,og som man kan sige liggerud over,hvad dererngdvendi
gtforatopfylde kravene iIœ se-

planen.DetviItypiskgœlde materialertilfremstilling afstgrrearbejderi
fxslgjd,hândarbejdeogli
gnende.
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MedhensyntiIbrugafcomputere hedderdetiforarbejdernetilfolkeskolelovenfra1993(Iovforslag nr.L270af21.april1993,bemœrkningernetiIj 19):
'
Som fg/ge at atedberovergàetfraatvœreetobligatoriskemnetiIat
v'
œ re en integreretdeIaffagenes indhold fortldaœ ftes det,atden igangvk rende udvikling m ed atudstyre skolerne med informationsteknologiske undervisningsmidlerog give Ik rerne den nzdvendige undervisningsmo ssige baggrund fortsœ ftec sl intentionerne om edb'
s fulde integration kan realiseresinden forde nk rmeste Jr.'

Pâ den anfgrte baggrund erdetUndervisningsministeri
etsopfattelse,at

folkeskolelovenikke indeholderhjemmeltil,aten kommuneellerenfol
keskole kan krœ ve,ateleverifolkeskolen medbringeregen com putertiI
brug iundervisningen.Detbetyder,athvis undervisningen erbaseretpâ
brug afcom puter,skalfolkeskolen still
e com putere gratis tiIrâdighed i

undervisningenforelever,derikkegnskeratbenytteegencomputer,jf.
folkeskolelovensj 19,stk.1,1.pkt.Tilkendegiveîseafenforventning
om ,ateleverne medbringeregen computer,harsâl
edes ikke nogen rets-

virkninger.
Deterkom munens og den enkelte folkeskoles ansvar,atdette komm unikeres klartog tydeligttiIforœ ldrene,sâ de ikke folersig forpligteteller
pressettilatIade deres bgrn medbringe egen com puter.Efterm inisteriets opfattelse vildetvœ re kri
tisabelt,hvisen folkeskole skabertvivlherOm .

Situationen ifolkeskolen

Driftenaffolkeskol
enerenkommunalopgave,jf.folkeskolelovensj2,
stk.1.Efterlovom kommunernesstyrelsejj47-51erdetstatsforvaltningen,derfgrertilsyn med atkomm unerne overholderI
ovgivningen.
Undervisningsministerietharkun modtagetfâ henvendelserom brug af
egne computere iundervisningen.Ministerietharderforikke grundl
ag for

atvurdere,om oplysningerne iavisartikl
enafspejl
ersituationen ifolkeskolen idag.Detforhold,atministerietikke harhzrtom flere skoler,
end de iovennœ vnte artikeliBerlingske Tidende,kunne indikere,atdet
ikke eren generelproblem stilling ifolkeskolen idag.

Detfremgârafartiklen,atskoleriHvidovre,HjgrringogVesthimmerland
krœ ver,ateleverne selv medbringeren com putertilundervisningen.Ar-

tiklenfremhœverdesudenenskoleiSyddjursKommune,som harmeddel
t,atskolen forventer,atforœ ldrene kgberen personlig computer,som
el
even kan have med iskole.
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Pâ foranledning afartiklen harUndervisningsm inisterietanmodetSyd-

djursKommune,Hvidovre Kommune,HjlrringKommuneogVesthimmerlandsKommuneom enredeggrelsefor,hvilke overvejelserkommunerne ogfolkeskolerne hargjortsig iforholdtiIfolkeskolelovensj 19,
stk.1,1.pkt.,fors; vidtangârbrug afcomputere iundervisningen.
De indkom ne svarfra de fire kom munergiverikke Undervisningsm ini-

sterietanledningti1atforetagesigyderli
gereisagen.IbrevettiISyddjurs
Kommune harministerietfundetanledning tilatorientere kom munen om
ministeri
ets opfattelse afreglerne pâ om ràdet,foratkom munen og
komm unensfolkeskolerfremoverikke kom mertiIatskabetvivlherom
blandtforœ ldrene.

UndervisningsministerietviIiIgbetafkorttidpâ sin hjemmesideIœgge
information om emnet.
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