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Høringssvar til udkast til forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge,
der er fordrevet fra Ukraine, og lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og
forskellige andre love (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og
unge fra Ukraine)

Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar – men må igen beklage den meget
korte høringsfrist.
I dette høringssvar forholder vi os alene til de dele af lovforslagene, der vedrører skoleområdet.
Lovforslaget om særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine, lægger sig op ad
lovgivningen og organiseringen, som den er kendt fra folkeskolen. Det er i sig selv en kvalitet ved
lovforslaget, da det gør det lettere at skabe en hensigtsmæssig drift – også hvis der etableres fælles
ledelse mellem en særlig grundskole og en folkeskole, sådan som lovforslaget gør det muligt.
Det forekommer passende og rimeligt, at det er op til forældrene, om de ønsker at oprette et
forældreråd på den særlige grundskole. Blot kunne man ønske, at det skrives ind i loven eller dens
bemærkninger, at skolelederen skal spørge forældrene om dette ved etableringen af skolen, og de
første elever er indskrevet, og vende tilbage til spørgsmålet i det mindste ved begyndelsen af et nyt
skoleår. Ligeledes bør det også skrives ind i loven eller dens bemærkninger, at skolelederen skal
fungere som sekretær for et eventuelt forældreråd.
I forhold til tilsynet med de særlige grundskoler, hvor der ikke fastsættes særlige regler, og det dermed
alene beror på ministeriets ulovbestemte sektortilsyn, vil tilsynet med de særlige grundskoler altså
afhænge af, at ministeriet tager initiativ til det. Her er det Skole og Forældres forventning, at ministeriet
vil prioritere dette.
Skole og Forældre kan på den baggrund støtte lovforslaget.
I forhold til lovforslaget om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love
med henblik på at give særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra
Ukraine er det Skole og Forældres vurdering, at det er løser opgaven med at give en nødvendig
fleksibilitet, så kommunerne kan identificere de bedste lokale løsninger i deres akutte opgave med at
modtage fordrevne børn og unge fra Ukraine.
Skole og Forældre støtter derfor også dette lovforslag.
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