København d. 27. august 2018

Til
Undervisningsministeriet, STUK
Frederiksholm Kanal 26
1220 København K
Fremsendt som e-post til tt@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet: "Høring. Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler. Danmarks Private Skoler.”

Høring. Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler.
I høringsbrev af 29. juni 2018 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærkninger
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for muligheden til at give vores synspunkter til kende.
Som forening støtter vi de private skoler, der indenfor de til enhver tid gældende love og tilknyttede bestemmelser ønsker at drive en fri, privat skole på et demokratisk grundlag.
Nyopstartede skoler, ligesom etablerede frie skoler skal overholde gældende lovgivning. Naturligvis. Hvis
ikke skal det have konsekvenser.
Det er dog foreningens opfattelse, at frihedsgraderne for de frie og private skoler er indskrænket væsentligt
over de senere år, og der er risiko for, at en række skoleinitiativer, som tidligere blev anset for legitime,
fremover kan blive betragtet som problematiske.
Foreningen bakker som nævnt op om lovgivningens krav om ”frihed og folkestyre” samt ”demokratisk dannelse”. Det er dog en væsentlig ændring, at frie grundskoler nu skal igennem en godkendelsesproces, også
skoler, der ikke ønsker statstilskud. De politiske årsager hertil er måske nok forståelige, dog er de nye bestemmelser udtryk for et politisk skifte. Foreningen anerkender, at det kan være formålstjenstligt med en
godkendelsesprocedure. Vi vil dog være bekymret for, hvorvidt dette instrument udvikler sig fremover og
løbende bliver genstand for politiske aftaler om yderligere stramninger, der begrænser de frie og private
skolers oprettelse og virke.
Den konkrete godkendelsesprocedure indebærer besvarelse af spørgsmål, der indirekte synes at anfægte
visse trosretningers forestillinger og værdier. Der stilles derudover kun spørgsmål, der synes møntet på initiativer med religiøst grundlag og f.eks. ikke spørgsmål rettet mod initiativer, der kan opfattes som politiskideologisk revolutionerende og samfundsomstødende i deres politiske holdninger. Foreningen ser en tydelig religiøs bias i proceduren, og vi er bekymret for det fremtidige grundlag for oprettelse og drift af private
skoler båret af et religiøst grundlag.
Det historiske skarpe skel mellem holdninger og handlinger i statens tilsyn med de frie skoler er under forandring. Foreningen finder det problematisk, hvis en fri grundskole ikke kan have et religiøst grundlag. Foreningen finder det ligeledes problematisk, hvis retten til holdningsbaseret undervisning kun gælder for nogen.

Frie og private skoler skal respektere gældende lovgivning. Men frie og private skoler skal kunne etableres
og eksistere på trods af det værdipolitiske flertal, som måtte eksistere i Folketinget eller hos den siddende
regering. Det er de frie og private skolers grundlag og berettigelse, at der kan eksistere skoler, der bygger
på et mindretals holdninger og værdisæt. Dette er et kendetegn ved det danske demokrati og udtryk for et
samfunds demokratiske overskud.
Forhåbentligt åbner der også frie skoler i fremtiden, hvis holdninger ikke er mainstream, og som ikke nødvendigvis kendetegner det øjeblikkelige politiske flertals mening. Frie og private skoler er med til at sikre
grundlæggende frihedsrettigheder, som er fastlagt i den danske grundlov; religionsfrihed, personlig frihed,
ytringsfrihed og retten til holdningsbaseret undervisning; forældreretten, mindretalsretten og skolefriheden.
Vi uddyber gerne vores høringssvar.
Karsten Suhr, formand
ks@privateskoler.dk
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