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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

Forældreforeningen Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til det forelagte
udkast til ny bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.
Skole og Forældre kan tilslutte sig de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen. Det er godt, at den nye
selvstændige foranstaltning ”aftalt hjemsendelse” er kommet med, da vi vurderer, at den allerede er
en del af praksis. Det er derfor godt, at få den beskrevet i bekendtgørelsen med tydelig anvisning om,
at forældrene skal oplyses om, at afhentningen af barnet er frivillig.
Foranstaltningen ”omgående udelukkelse” er efter Skole og Forældres vurdering et nødvendigt
værktøj. Det er også vores vurdering, at det er en rimelig ændring i teksten, at man nu siger, at
”Omgående udelukkelse kan normalt kun ske to gange inden for samme skoleår” og ”I særligt grove
tilfælde kan omgående udelukkelse finde sted flere gange på samme skoleår.” Men da der er tale om,
at den ændrede bekendtgørelse hermed giver adgang til mere brug af foranstaltningen, vil Skole og
Forældre anbefale, at det også skrives ind i bekendtgørelsen, at skolelederen skal orientere
skolebestyrelsen om brugen af sanktioner på skolen, når der bruges hårde sanktioner som for
eksempel omgående udelukkelse, og mindst en gang om året skal give en generel orientering om
brugen af sanktioner.
Præciseringen af, at skolen kan iværksætte foranstaltninger, hvis elevernes adfærd i fritiden, for
eksempel digital adfærd på sociale medier, har direkte virkning på skolens orden, er udmærket.
Skolen kan med rette forventes at reagere på noget, der foregår uden for skolen og skoletiden – også
online – som har betydning for god orden og undervisningsmiljø på skolen.
Skole og Forældre har ingen kommentarer til den generelle ændring af systematikken i
bekendtgørelsen.
Helt generelt er det vigtigt at være opmærksom på, som også ombudsmanden har slået fast, at
iværksættelse af sanktioner efter bekendtgørelsen er afgørelser i forvaltningsretlig forstand, og at det
stiller visse krav til skolens arbejdsgange. Det er Skole og Forældres erfaring fra blandt andet
Forældrerådgivningen, at praksis på skolerne ofte ikke lever op til de krav, forvaltningsloven stiller til
forvaltningsvirksomhed, og at det går ud over elevers og forældres retssikkerhed, når der ikke for
eksempel laves notater, begrundes eller laves partshøring. Skole og Forældre kunne derfor godt
ønske, at det fremgik tydeligt af bekendtgørelsen, at iværksættelse af sanktioner efter
bekendtgørelsen gøres i overensstemmelse med de forvaltningsretlige krav til afgørelser.

Skole og Forældre mener i øvrigt, at det vil være godt at gøre bekendtgørelsen til genstand for en
bredere proces, hvor vi kan arbejde mere i dybden med hensigten med og anvendeligheden og
indholdet af bekendtgørelsen.
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