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Det er en stærk del af den danske skolekultur, at de frie grundskoler 
fungerer som alternativ til folkeskolen og derfor er underlagt begrænset 
statslig styring trods betydelig offentlig økonomisk støtte. De frie 
grundskoler har modsat folkeskolen frihed til at sammensætte deres elever 
og bestemmer derfor selv, hvilke elever de optager og udskriver. 

Den nationale regulering af de frie grundskoler suppleres af de rettigheder, 
som følger af internationale menneskerettighedskonventioner. Denne 
rapport har sit udgangspunkt i de rettigheder og forpligtelser, der følger af 
FN’s Handicapkonvention og Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. Den menneskeretlige beskyttelse af børn 
med handicap indebærer en ret til inkluderende uddannelse, nødvendig 
individuel støtte for at lette adgangen til uddannelse og et forbud mod 
diskrimination på grund af handicap, herunder en forpligtelse til at yde 
tilpasning i rimeligt omfang for de særlige behov, som måtte følge af et 
handicap. 

Rapporten undersøger, hvordan retten til inkluderende uddannelse samt 
retten til ikke at blive udsat for diskrimination er sikret for børn med 
handicap i forbindelse med ind- og udskrivning på frie grundskoler. 

Rapporten bygger på tre baggrundsnotater, der hver især undersøger 
aspekter af børn med handicaps adgang til de frie grundskoler: 1) En juridisk 
analyse, der sammenholder regelgrundlaget for de frie grundskoler med 
menneskeretten (Institut for Menneskerettigheder 2018), 2) En 
interviewundersøgelse blandt 10 PPR-medarbejdere og 10 skoleledere samt 
en dokumentanalyse af 150 skolers hjemmesider (DEFACTUM 2018) og 3) 
En analyse af registerdata for samtlige 486.655 grundskolebørn i 
almenklasser i 2014 og 2015 (VIVE, 2018). 

I det følgende vil rapportens hovedkonklusioner blive gengivet kort. 
Herefter følger en række anbefalinger, der har som sigte at styrke den 
menneskeretlige beskyttelse af børn med handicap. 

SKOLERNES FRIHED OG ELEVERNES RETTIGHEDER 
I Danmark går 17 % af grundskolebørn på en fri grundskole. De frie 
grundskoler har modsat folkeskolen frihed til at sammensætte deres elever 
og bestemmer derfor selv, hvilke elever de optager og udskriver. De frie 
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grundskolers virke er nedskrevet i friskoleloven, der ikke indeholder nogen 
nærmere regulering af børn og forældres retlige relation til skolerne, 
herunder rettigheder for børn ved indskrivning og udskrivning på en fri 
grundskole.  

Børn med handicap er beskyttet via en række menneskerettigheder, 
herunder retten til at blive behandlet lige, som den er beskrevet i de 
internationale menneskerettighedskonventioner, der bygger på et 
grundlæggende forbud mod diskrimination og en forpligtelse til at udøve 
rimelig tilpasning.  

Menneskeretten afskærer ikke frie grundskoler fra at udskrive eller bortvise 
elever, men både retten til uddannelse og retten til ikke at blive udsat for 
diskrimination skal respekteres. Ved indskrivning og udskrivning af elever 
med handicap på frie grundskoler risikerer beskyttelsen efter 
menneskeretten at kollidere med skolernes grundlæggende frihed til selv at 
bestemme, hvilke elever de vil have på skolen.  

LIGE FORDELING AF BØRN MED HANDICAP, MEN SÆRLIGE 
UDFORDRINGER MED BØRN MED UDADREAGERENDE ADFÆRD 
Når der ses på fordelingen af børn med handicap mellem de frie 
grundskoler og folkeskolerne, finder VIVE (2018), at der procentvis er lige så 
mange børn med handicap på de frie grundskoler, som der er at finde i 
folkeskolen. Der ses i denne sammenhæng bort fra børn i specialklasser og 
specialskoler. Resultatet peger på, at når det handler om handicap, så er 
fordelingen af elever i al væsentlighed generelt set ikke baseret på, om 
grundskolen er privat eller offentlig. 

Der er små forskelle i andelen af børn, der går på henholdsvis folkeskoler 
eller frie grundskoler alt efter diagnoser. Der kan også være store forskelle 
relateret til de enkelte diagnoser, når det handler om at rumme den enkelte 
elev.  

I interviewundersøgelsen (DEFACTUM, 2018) med PPR-medarbejdere, der 
ligger til grund for denne rapport, peger flere interviewpersoner på, at der er 
særlige udfordringer relateret til at rumme børn med udadreagerende 
adfærd, og at nogle typer af frie grundskoler kan være selektive i forhold til 
disse børn.  

Resultaterne fra den registerbaserede undersøgelse (VIVE, 2018) bekræfter, 
at der blandt de frie grundskoler er visse forskelle på både fordelingen og 
indskrivningen af børn med ADHD – som kan være udadreagerende. Større 
frie grundskoler har en mindre andel af børn med ADHD, mens skoler, der 
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har den højeste andel af forældre med en uddannelse ud over grundskolen, 
sjældnere optager børn med ADHD i løbet af et skoleforløb. 

FRIE GRUNDSKOLER INFORMERER I MINDRE GRAD OM SÆRLIGE 
STØTTEMULIGHEDER 
En af måderne, hvorpå forældre til grundskolebørn kan finde information 
om et kommende frit grundskoletilbud, er via skolernes hjemmeside. Her er 
skolerne frie til at præsentere skolens tilgang til det at drive skole og 
undervisning. 

DEFACTUM finder i en dokumentanalyse af 150 tilfældigt udvalgte skoler 
(75 frie grundskoler og 75 folkeskoler), at kun 25 % af de frie grundskoler på 
deres hjemmeside informerer om specifikke handlemuligheder i forhold til 
børn med særlige behov. Blandt folkeskolerne er der betydeligt flere, 
nemlig 40 %. Der er ikke noget krav om, at skolerne skal informere om 
eksempelvis tilgængelighed og særlige støttemuligheder på deres 
hjemmeside.  

BØRN MED HANDICAP HAR HØJ RISIKO FOR SKOLESKIFT  
Et skoleskift kan være en stor ændring i et barns hverdag og kan i mange 
tilfælde være et resultat af mistrivsel eller utilfredshed med et skoleforløb. I 
de sager, hvor skolen udskriver et barn, er beslutningen af særlig 
indgribende karakter. Der gælder ingen bindende regler for, hvordan frie 
grundskoler skal behandle en sag om udskrivning af en elev, og der er ingen 
mulighed for at få prøvet en beslutning om at udskrive et barn fra en fri 
grundskole. 

Den registerbaserede undersøgelse (VIVE 2018) viser, at børn med handicap 
generelt har større risiko for at skifte skole i løbet af et skoleforløb end børn 
uden handicap. Det gælder, uanset om et barn med handicap går på en 
folkeskole eller en fri grundskole.  

VIVE (2018) undersøger for første gang sammenhængen mellem handicap 
og skoleskift, med fokus på skift mellem de to skoletyper (frie grundskoler 
og folkeskoler). En højere andel af børn med handicap skifter fra frie 
grundskoler til folkeskoler end øvrige børn. Børn med handicap, der går på 
en fri grundskole, har 31 % øget risiko for et skoleskift til en folkeskole set i 
forhold til klassekammerater uden et handicap. For børn med handicap i 
folkeskolen er den øgede risiko 16 % for et skoleskifte til en fri grundskole.  

RINGE RETSSIKKERHEDSGARANTIER 
Børn på de frie grundskoler samt deres forældre er ikke omfattet af de 
væsentlige retssikkerhedsgarantier, som folkeskolerne er forpligtet til at 
overholde efter forvaltningsloven. Garantierne indebærer blandt andet 
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begrundelsespligt ved afgørelser, ret til aktindsigt og ret til at blive 
partshørt. Sådanne retssikkerhedsgarantier kan have stor betydning i de 
indgribende tilfælde, hvor et barn bliver udskrevet eller bortvist fra en skole. 

Fraværet af centrale retssikkerhedsgarantier betyder, at de elever, der 
oplever, at deres ret til inkluderende uddannelse og ret til ikke at blive udsat 
for diskrimination på grund af handicap bliver tilsidesat, står i en udsat retlig 
position. Som udgangspunkt er det skolebestyrelsen, der i sidste instans 
afgør sager om udskrivning, og det kan være særdeles vanskeligt at skaffe 
dokumentation for sagsforløbet mv.  

Oplever et barn eller barnets forældre, at barnet udsættes for ulovlig 
forskelsbehandling i forbindelse med indskrivning, skolegang eller 
udskrivning fra et skoletilbud, har de mulighed for at klage til 
Ligebehandlingsnævnet, forudsat at forholdet er omfattet af de danske 
ligebehandlingslove. Fra og med 1. juli 2018 gælder der et lovfæstet forbud 
mod forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet og 
dermed adgang til at klage til Ligebehandlingsnævnet over diskrimination 
på grund af handicap på de frie grundskoler. I forbindelse med det 
kommende forbud kan skriftlig dokumentation for et forløb være afgørende, 
da klagesager for Ligebehandlingsnævnet bliver behandlet på skriftligt 
grundlag. 

Børn med særlige behov, der går på frie grundskoler, har, herunder via deres 
forældre, ikke ret til at klage over skoleledelsens beslutning i forbindelse 
med ansøgning eller afslag på specialundervisning og anden 
specialpædagogisk støtte. Dette er modsat folkeskoleområdet, hvor 
forældre kan klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Det betyder, at 
forældre til børn med handicap på frie grundskoler er afhængige af 
skoleledelsens gode vilje og samarbejde, i tilfælde hvor forældrene er 
uenige i en afgørelse om tildeling af specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand. 

FOKUS PÅ UNDERVISNINGSMILJØ OG TILGÆNGELIGHED 
Foruden adgangen til støtte rettet mod den enkelte elev kan også de 
generelle rammer på en skole, herunder skolens undervisningsmiljø, have 
betydning for, om et barn med handicap har mulighed for at gå på den 
enkelte skole.  

Dansk skolelovgivning indeholder ingen regler, der specifikt vedrører 
udvikling af et inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap. De 
frie grundskoler er som folkeskolen omfattet af undervisningsmiljøloven, 
der skal fremme elevernes muligheder for udvikling og læring og derfor 
omfatter uddannelsesstedets fysiske såvel som psykiske og æstetiske miljø, 
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herunder også fysisk, faglig og social tilgængelighed. Efter 
undervisningsmiljøloven skal skolerne udarbejde en 
uddannelsesmiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af 
undervisningsmiljøet, en beskrivelse af eventuelle problemer, en 
handlingsplan for, hvordan problemerne kan løses, samt retningslinjer for, 
hvordan der følges op på handlingsplanen. Selvom undervisningsmiljøloven 
ikke nævner elever med handicap, er det nævnt i forarbejderne til loven, at 
tilgængelighed kan indgå som et tema. 

I 2017 blev der indført tilsyn med undervisningsmiljøloven. Dansk Center for 
Undervisningsmiljø varetager dette tilsyn.  

ANBEFALINGER 
For at styrke beskyttelsen af børn med handicaps menneskerettigheder 
anbefaler Institut for Menneskerettigheder: 

→ At Undervisningsministeriet tager initiativ til at sætte forvaltningslovens
regler om aktindsigt, partshøring og begrundelse eller regler svarende til
disse i kraft for de frie grundskoler.

→ At der på privat- og friskoleområdet etableres klageadgang i sager om
specialpædagogisk bistand i lighed med, hvad der gælder på
folkeskoleområdet.

→ At Folketinget indfører en pligt til rimelig tilpasning på
uddannelsesområdet i loven om forbud mod forskelsbehandling på
grund af handicap.

→ At Undervisningsministeriet sikrer et tilsyn med, om de frie grundskoler
efterlever forbuddet mod diskrimination på grund af handicap, herunder
i udskrivningssager, og generelt sikrer børn med handicaps ret til
inkluderende uddannelse.

→ At Undervisningsministeriet sikrer, at et inkluderende undervisningsmiljø
for børn med handicap bliver et element i
undervisningsmiljøvurderinger, jf. undervisningsmiljølovens §§ 6 og 7,
og at Dansk Center for Undervisningsmiljø forpligtes til aktivt at føre
tilsyn med, om de frie grundskoler tilvejebringer og opretholder et
inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap.
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1 INDLEDNING 

Institut for Menneskerettigheder har til opgave at overvåge og fremme 
gennemførelsen af FN’s Handicapkonvention. Derfor sætter instituttet fokus 
på områder i det danske samfund, hvor der skal gøres en indsats for at leve 
op til konventionen. Instituttet ønsker med denne analyse at sætte fokus på 
vilkår for skolegang på de frie grundskoler for børn med handicap, herunder 
retsstillingen og praksis, når det gælder ind- og udskrivning.  

Succesfuld gennemførsel af en grundskoleuddannelse for børn med 
handicap er afgørende for et videre uddannelsesforløb, erhvervsaktivitet og 
levevilkår generelt. Hertil kommer, at en (vellykket) grundskoleuddannelse 
skaber grundlaget for en vigtig social og faglig udvikling. I 2016 havde 66 % 
af 16-64-årige med et selvrapporteret handicap en kompetencegivende 
uddannelse, mens det for personer uden handicap var 86 % 
(Handicapbarometer.dk).  

Der er ingen præcise tal for, hvor mange elever med handicap der går i den 
danske grundskole. VIVE (2018) finder, at ca. 15 % af børn i den danske 
grundskole har minimum én ud af otte udvalgte diagnoser, som er knyttet til 
et handicap, i Landspatientregisteret. Eftersom mange børn først får en 
diagnose senere i livet, samt at der findes handicap, som ikke er forbundet 
med de otte udvalgte diagnoser, er andelen af børn med handicap i 
grundskolen formentlig højere end 15 %. 

I Danmark er der frit skolevalg, hvilket betyder, at forældre kan vælge en 
folkeskole i egen kommune, en folkeskole i en anden kommune eller en fri 
grundskole, hvis skolen har plads til barnet. I skoleåret 2015/2016 var 17 % 
af samtlige skolesøgende børn indskrevet på en af de 551 frie grundskoler1. 
I 2010/2011 var det 14 %. Det betyder, at en stadig større andel af danske 
grundskolebørn går på en fri grundskole. Det er derfor vigtigt at have fokus 
på også at sikre mangfoldighed på de frie grundskoler, hvis man vil undgå et 
opdelt uddannelsessystem. 

De frie grundskoler har modsat folkeskolen frihed til at vælge, hvilke elever 
de optager, og hvilke elever de udskriver. Der er lige nu få juridiske regler og 
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forholdsvis lidt viden om, hvorvidt børn med handicap i praksis har de 
samme muligheder for at gå på de frie grundskoler som andre børn. Denne 
rapport er et bidrag til at belyse, hvorvidt børn med handicaps ret til 
inkluderende uddannelse samt til ikke at blive diskrimineret er effektivt 
beskyttet i dansk ret i lyset af den øgede tilgang til de frie grundskoler. 
Rapporten indeholder afslutningsvist en række anbefalinger til, hvordan 
beskyttelsen af børn med handicaps rettigheder kan styrkes på de frie 
grundskoler.  

1 . 1  SÅD AN HA R V I  GJ ORT  
Institut for menneskerettigheder igangsatte i 2017 en undersøgelse af vilkår 
og rettigheder for børn med handicap på de frie grundskoler. Denne rapport 
samler centrale fund fra tre baggrundsnotater. 

De tre baggrundsnotater omfatter: 

→ En juridisk analyse udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder, der 
sammenholder den menneskeretlige beskyttelse af børn med 
handicaps ret til inkluderende uddannelse uden diskrimination med 
reglerne for indskrivning, udskrivning, specialstøtte og tilsyn på de frie 
grundskoler efter dansk lovgivning (Institut for Menneskerettigheder, 
2018). Analysen kan læses her: 
menneskeret.dk/udgivelser/boern-handicap-paa-frie-grundskoler 

→ En dokument- og interviewundersøgelse udført af chefkonsulent 
Morten Greve fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM. 
Undersøgelsen består af en dokumentanalyse af 150 skolers 
information på hjemmesider om tilbud til børn med særlige behov, 
interviews med 10 PPR-medarbejdere og interviews med 10 skoleledere 
på fire grundskoler (DEFACTUM, 2018). Nogle af citaterne i denne 
rapport optræder i DEFACTUMS undersøgelse, mens andre er hentet 
direkte fra det transskriberede interviewmateriale.
Notatet kan læses her:
www.defactum.dk/publikationer/ShowPublication?publicationId=711&p 
ageId=309986

→ En registeranalyse udført af seniorforsker og emeritus Steen Bengtsson 
og seniorforsker og emeritus Mogens Christoffersen fra VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Analysen 
undersøger fordelingen af børn med handicap i grundskolen på 
henholdsvis folkeskoler og frie grundskoler og flytninger mellem de to 
skoletyper for gruppen af børn med handicap gennem deres skolegang. 
Undersøgelsen baserer sig på registerdata for 486.655 grundskolebørn 
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i normalklasser i årene 2014 og 2015, svarende til 91 % af eleverne i den 
danske grundskole (VIVE, 2018). Notatet kan læses her: 
https://www.sfi.dk/publikationer/boern-med-handicap-indskrivning-
og-skoleskift-paa-de-frie-grundskoler-14251/  
 

 

1 . 2  LÆSE VEJLE DN IN G 
Kapitel 2 introducerer en række centrale rettigheder og begreber, der er 
vigtige, når man ser på området frie grundskoler og den lige adgang hertil 
for børn med handicap, herunder: retten til inkluderende uddannelse, retten 
til at blive behandlet lige, handicapkonventionens forståelse af begrebet 
handicap, princippet om rimelig tilpasning samt begrebet frie grundskoler 
og disse skolers vilkår.  
 
Kapitel 3 redegør for de fund, som registerundersøgelsen fra VIVE (2018) er 
kommet frem til vedrørende fordelingen af børn med handicap på de frie 
grundskoler. Det juridiske grundlag for frihed til indskrivning gennemgås, og 
interviewene med PPR-medarbejdere og skoleledere samt 
dokumentanalysen af skolernes hjemmesider inddrages. 
 
Kapitel 4 præsenterer undersøgelsernes hovedresultater, når det handler 
om skoleskift og udskrivninger. Erfaringer fra PPR-medarbejdere og 
skoleledere inddrages, og de få regler på udskrivningsområdet 
sammenholdes med de statistiske resultater.  
 
Kapitel 5 beskriver de rammer og kontrolmekanismer, der gælder for de 
frie grundskoler i form af regler for undervisningsmiljø, tilsyn og 
klageadgang. 
 
Kapitel 6 indeholder Institut for Menneskerettigheders anbefalinger til, 
hvordan beskyttelsen af børn med handicaps menneskerettigheder kan 
styrkes på de frie grundskoler. 
 
Der vil løbende blive henvist til relevante undersøgelser og rapporter. 
Henvisningerne til undersøgelser og rapporter er samlet i kapitel 7. 
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2 CENTRALE RETTIGHEDER 
OG BEGREBER 

2 . 1  RET TE N TIL  INK L UDE RE NDE UDD A NN ELSE  
Børn og unges ret til uddannelse er en rettighed, som er beskyttet i en 
række internationale konventioner.2 Heriblandt er FN’s Handicapkonvention, 
der foreskriver, at retten til uddannelse skal sikres via et inkluderende 
uddannelsessystem. Det betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre, at børn 
med handicap, der har særlige undervisnings- og uddannelsesbehov, har 
lige adgang til almindelige skoler samt gratis og obligatorisk 
grundskoleundervisning (artikel 24 i FN’s Handicapkonvention). Skolerne 
skal være i stand til at imødekomme børnenes behov ved at anvende en 
pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn.3 
 
Retten til uddannelse giver ikke barnet ret til at modtage sin undervisning på 
en bestemt skole, ligesom den ikke udelukker, at en skole i sidste ende har 
ret til at bortvise en elev. Men en udelukkelse fra undervisning eller 
udskrivning skal forfølge et legitimt formål. Retten til uddannelse i 
handicapkonventionen (artikel 24) indebærer også en forpligtelse til at 
foretage rimelig tilpasning ud fra de individuelle særlige behov, som måtte 
følge af et handicap.  

2 . 2  RET TE N TIL  RIM E LIG TILP AS NI NG  
Rimelig tilpasning er en retlig forpligtelse til at foretage tilpasninger over for 
en person, der på grund af sit handicap er stillet ringere end andre personer.  
 
Rimelig tilpasning er i handicapkonventionen defineret som: 
 

ˮ nødvendige og passende ændringer og justeringer, som ikke 
indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde, 
når dette er nødvendigt i et konkret tilfælde for at sikre, at 
personer med handicap kan nyde eller udøve alle 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
på lige fod med andre.”  

(artikel 2 i FN’s Handicapkonvention) 

KAPITEL 2 
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Tilpasningsforpligtelsen angår en individuel tilpasning møntet på den 
enkelte persons kompensationsbehov i en konkret situation. Rimelig 
tilpasning adskiller sig derved fra generelle tiltag, der sigter mod at sikre lige 
muligheder for en gruppe af personer med handicap. 

2 . 3  RET TE N TIL  AT  B LIVE BEH AN DLET LIGE  
Retten til at blive behandlet lige, som den er beskrevet i de internationale 
menneskerettighedskonventioner, bygger på et grundlæggende forbud 
mod diskrimination (jf. eksempelvis Den Europæiske 
Menneskerettighedskonventions artikel 14 og handicapkonventionens 
artikel 5). Det betyder i denne rapports perspektiv, at børn med handicap 
ikke må udsættes for diskrimination i forhold til andre børn, når det komme 
til at modtage undervisning og at blive indskrevet på eller udskrevet fra en 
skole.  
 
Et afslag på at yde rimelig tilpasning kan udgøre diskrimination på grund af 
handicap. Fremhævelsen af pligten til rimelig tilpasning i 
handicapkonventionens artikel 24 om uddannelse er med andre ord en 
understregning af, at staten har pligt til at sikre en effektiv beskyttelse mod 
diskrimination på grund af handicap, også på uddannelsesområdet. 
 
De internationale menneskerettighedskonventioner, herunder Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Handicapkonvention, 
forpligter alene staten, det vil sige enhver offentlig myndighed. Private 
aktører, herunder private skoler, kan derimod ikke gøres direkte ansvarlige 
for krænkelse af konventionerne. Menneskeretten kan dog i visse situationer 
indirekte få betydning for retsforhold mellem private i kraft af statens 
forpligtelse til at beskytte individets rettigheder mod andre privates indgreb.  
 
Mens de kommunale folkeskoler således er direkte forpligtet af 
konventionerne til at sikre børn med handicaps ret til uddannelse og ret til 
ikke at blive udsat for diskrimination, er det staten som har ansvaret for at de 
frie grundskoler overholder menneskeretten, herunder ved at implementere 
menneskeretten gennem lovgivning mv.  
 
Folketinget vedtog den 31. maj 2018 et lovforslag, der indfører et generelt 
forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Loven træder i kraft 1. 
juli 2018. Herefter har Ligebehandlingsnævnet kompetence til at behandle 
sager om forskelsbehandling på grund af handicap uden for 
arbejdsmarkedet, herunder i forbindelse med ind- og udskrivning af et barn 
med handicap på en fri grundskole. Det betyder, at barnet (eventuelt via 
forældremyndighedsindehaveren) kan indbringe en sag for 
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Ligebehandlingsnævnet og få afgjort, om barnet er blevet udsat for 
diskrimination på grund af handicap. 
 
Den nye lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap 
medtager imidlertid ikke pligten til rimelig tilpasning. Det betyder, at de frie 
grundskoler ikke umiddelbart vil være forpligtede til at sikre rimelig 
tilpasning i konkrete situationer, hvor en elev med handicap anmoder om 
justeringer eller tilpasninger for at have lige muligheder for at deltage i 
undervisningen eller skolens liv i det hele taget. 
 
Ved siden af det nationale forbud mod diskrimination på grund af handicap, 
gælder de øvrige nationale love, som de frie grundskoler også er underlagt. 
For så vidt angår dansk ligebehandlingslovgivning er de frie grundskoler 
omfattet af lov om ligestilling af kvinder og mænd samt lov om etnisk 
ligebehandling, der forbyder diskrimination på grund af køn henholdsvis 
race og etnisk oprindelse. Det betyder, at de frie skoler ikke må diskriminere 
på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, eksempelvis i forbindelse med 
optagelse og fordeling af elever.  
 

2 . 4  DE F RIE G RU ND S K OLER  
De frie grundskoler er en samlet betegnelse for skoler, der er oprettet under 
og reguleret af friskoleloven.4 De frie grundskoler er private og selvejende 
institutioner og har altid været frie til at bestemme, hvilke elever der optages 
på den enkelte skole. De er også frie til at bestemme, hvordan optagelse af 
elever finder sted. 
 
Friskoleloven opstiller to grundlæggende krav til de frie grundskoler, 
henholdsvis ”stå-mål-med-kravet” og ”frihed og folkestyre-kravet”. Heraf 
følger, at de frie grundskoler skal tilbyde undervisning, der står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at de skal forberede 
eleverne på at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre. 
Herunder også, at skolen skal udvikle og styrke elevernes demokratiske 
dannelse og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder 
samt ligestilling mellem kønnene. 
 
Friskoleloven fastsætter desuden regler for skolernes drift, tilsyn med 
skolerne, tilskud fra det offentlige mv. Loven indeholder derimod ikke en 
nærmere regulering af børn og forældres retlige relation til skolerne, 
herunder bestemmelser om rettigheder for børn ved indskrivning på en fri 
grundskole.  
 
I de seneste år har der været stigende politisk vilje til at regulere tilsyn på 
friskoleområdet, men tilsynene er hovedsageligt fokuseret på de to krav til 
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undervisningskvalitet. Der føres ikke tilsyn med, om skolerne udøver rimelig 
tilpasning, eller om ulovlig forskelsbehandling på grund af køn, race eller 
etnisk oprindelse finder sted. Tilsyn og klageadgang på de frie grundskoler 
er beskrevet yderligere i kapitel 5. 
 
Staten støtter de frie grundskoler gennem en række tilskud, der samlet set 
udgør en væsentlig del af skolernes indtægtsgrundlag. Den såkaldte 
koblingsprocent på 76 % (2018), er udtryk for, hvor stor en procentdel af 
udgiften til den gennemsnitlige folkeskoleelev, de frie grundskoler 
modtager direkte af staten.  
 
Hertil kommer en række tilskud til specialundervisning og 
specialpædagogisk støtte, det såkaldte inklusionstillæg samt tilskud til 
øvrige hjælpemidler, personlig assistance og ekstraudgifter til befordring af 
børn med handicap eller særlige behov. Støtten søges hos staten. Dette er 
forskelligt fra folkeskoleområdet, hvor støtte søges hos de enkelte 
kommuner.  

2 . 4 . 1  S P E C I ALP Æ D AG O G I S K  S T Ø T T E  MV.   
Når et barn er indskrevet på en fri grundskole, er skolen forpligtet til inden 
for skolens rammer at tilbyde barnet støtte i form af specialpædagogisk 
bistand, faglig støtte mv., i lighed med hvad der gælder på 
folkeskoleområdet.  
 
Støtte til specialundervisning5 (støtte over 12 lektioner om ugen) til de frie 
grundskoler tildeles med en aftrapning i forhold til antallet af børn, der 
søges støtte til, og beløbet fastsættes årligt på finansloven. Beløbet for det 
tredje barn, der søges støtte til (75.225), udgør således ca. 60 % af beløbet 
for det første barn (125.375). 6  
 
De frie grundskoler må ikke drive specialklasser, men kan, i tilfælde af at de 
har mere end 13 specialundervisningselever, ansøge om at blive oprettet 
som profilskole. 

2 . 4 . 2  AF G RÆ N S N I N G  
I en undersøgelse må man uanset omfang altid tage beslutninger om, hvad 
der ligger henholdsvis inden for og uden for undersøgelsens sigte. 
 
De frie grundskoler er en betegnelse for alle typer af skoler, der er oprettet 
under friskoleloven. Der bliver ofte skelnet mellem friskoler og privatskoler. 
I praksis kobler denne skelnen sig til foreningsmedlemsskaber, hvor nogle 
skoler er forankret i Dansk Friskoleforening, og andre i foreningen Danmarks 
Private Skoler. Der er overordnede forskelle på de to typer i forhold til 
størrelse, placering og profil. 7 Det ligger uden for denne undersøgelses 
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sigte at foretage en sammenligning af friskoler, private skoler og kristne 
friskoler. Vi skelner altså ikke mellem foreningsmedlemsskab. Baggrunden 
for dette er, at det retlige grundlag gælder for alle de frie grundskoler. Det 
er dog vigtigt at have in mente, at de frie grundskoler er en mangfoldig 
gruppe af skoler.  
 
Fokus i denne rapport er på de frie grundskoler. Hvor det er relevant, 
inddrages sammenligninger med folkeskolen, især i analysen af det retlige 
grundlag. Det er ikke hensigten at foretage en komplet komparativ analyse. 

2 . 5  HA NDIC AP  
Når vi undersøger adgangen til frie grundskoler for børn med handicap, er 
det vigtigt at afklare, hvad handicap betyder, og hvordan handicap 
behandles i denne undersøgelse. 
 
Der findes ikke én definition af handicap. FN’s Handicapkonvention er 
baseret på et relationelt handicapbegreb. Det betyder, at et handicap opstår, 
når mennesker med funktionsnedsættelse møder barrierer i hverdagen. 
Barrierer, der kan betyde tab af eller begrænsninger i mulighederne for at 
deltage i samfundslivet på lige fod med andre.  
 
Handicapkonventionen beskriver personer med handicap som personer, der 
har: 
 

ˮ en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige 
barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i 
samfundslivet på lige fod med andre.” 

(artikel 1 i FN’s Handicapkonvention) 
 
I interviewene med PPR-medarbejdere og skoleledere spørges der i tråd 
med handicapkonventionen ind til en bred forståelse af handicap, der 
omfatter såvel sanse- og bevægelseshandicap som kognitive eller 
udviklingsbetingede udfordringer (også fx ordblindhed). 
 
Det er ikke muligt at spørge alle ca. 500.000 grundskolebørn om deres 
eventuelle handicap. Handicap i den statistiske analyse er derfor baseret på, 
hvorvidt barnet har en diagnose, der ofte vil være forbundet med et bestemt 
handicap. Informationer om diagnoser er trukket fra Landspatientregisteret, 
der inkluderer al kontakt til hospitalsvæsenet.  
 
Har et barn i årene 2014 eller 2015 en af de nedenfor oplistede diagnoser 
registreret i Landspatientregisteret, indgår barnet i gruppen ”børn med 
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handicap”. For uddybende forklaring af, hvilke diagnoser kategorierne 
indeholder, se bilag A.  
 
På baggrund af diagnoserne er gruppen af børn med handicap inddelt i 
følgende kategorier: 
1. ADHD m.m. (herunder ODD og CD)  
2. Autismespektrumforstyrrelse 
3. Udviklingshæmning 
4. Manglende talesprog (herunder stammen) 
5. Sensorisk handicap 
6. Belastningsreaktion m.m. (herunder posttraumatisk stressreaktion, angst 

og depression) 
7. Hjernerystelse m.m. (herunder hjerneskade og epilepsi) 
8. Bevægelseshandicap (herunder spastiske lammelser) 
 
Da der er tale om data hentet fra Landspatientregisteret, som indeholder 
oplysningerne fra patientjournaler, er det kun handicap, som kræver en form 
for behandling, der er repræsenteret i vores undersøgelse. Vi har derfor ikke 
mulighed for at inddrage eksempelvis børn med ordblindhed, fordi denne 
gruppe i al væsentlighed ikke optræder i Landspatientregisteret. 
Ordblindhed er en stor kilde til indlæringsvanskeligheder, specielt i barn- og 
ungdom, hvor ordblindhed også kan være længe om at blive opdaget. I en 
undersøgelse af VIVE8 vurderes det, at en tredjedel af den støtte under 9 
timer, der gives i almenundervisningen i udskolingen, skyldes ordblindhed. 
Registerdatanalyserne og sammenligninger af folkeskoler og frie 
grundskoler skal altså ses i lyset af, at der ikke tages højde for børn med 
ordblindhed. Et barn kan have flere diagnoser i Landspatientregisteret. Et 
barn, der er diagnosticeret med ADHD og ordblindhed, vil derfor stadig 
figurere i kategori 1.  
 
Valget af data betyder også, at den statistiske analyse omfatter flere børn 
med sværere handicap og færre børn med de lettere handicap. Der er typer 
af handicap eller funktionsnedsættelser, som undersøgelsen ikke 
inkluderer, fx børn med et handicap, der ikke er diagnosticeret eller er 
diagnosticeret andetsteds. Tilsvarende kan vi ikke udelukke, at der er børn 
med en af de oplistede diagnoser, der ikke oplever at have hverken en 
funktionsnedsættelse eller et handicap i hverdagen. I den videre analyse 
vælger vi med disse forbehold in mente at referere til gruppen samlet set 
som ”børn med handicap”. 

2 . 5 . 1  U D AD RE AG E RE N D E  H AN D I C AP  
I dele af undersøgelsen beskriver vi ”udadreagerende” handicap, da 
adskillige interviewpersoner bruger denne term (mere herom i afsnit 3.4). 
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Udadreagerende adfærd kan beskrives som en adfærd, der opleves 
aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende 
regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og 
samfundet (Socialstyrelsen, 20189).  
 
Der er specifikke diagnoser, der i særlig grad er relateret til udadreagerende 
adfærd, herunder: alvorlig adfærdsforstyrrelse (CD, conduct disorder), 
oppositionel adfærdsforstyrrelse (ODD, oppositional defiant disorder og 
hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD, attention deficit hyperactivity disorder) 
(Socialstyrelsen, 2018). Disse diagnoser er i de kvantitative analyser 
kategoriseret som ”ADHD m.m.”.  
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3 FORDELING AF ELEVER 

En stigende andel af danske børn går i en fri grundskole i stedet for en 
folkeskole. Friskolerne udgør dermed en stadig større del af det danske 
grundskoletilbud. Det er derfor også vigtigt at sikre, at børn med handicap 
nyder de samme muligheder for at gå på de frie grundskoler som andre 
børn.  
 
I dette kapitel ser vi nærmere på fordelingen af elever med handicap 
mellem de frie grundskoler og folkeskolerne. Vi ser også på, i hvilket 
omfang skolerne informerer om tilgængelighed og muligheder for støtte på 
deres hjemmesider. Men vi begynder med at redegøre for reglerne for 
indskrivning af børn på de frie grundskoler. 

3. 1  REGLE RN E FO R S K OLE- OG ELE VF RIHED  
Grundloven foreskriver, at der i Danmark er undervisningspligt, men ikke 
skolepligt. Det betyder, at det står forældre frit for at vælge et andet 
undervisningstilbud end folkeskolen til deres børn, forudsat at tilbuddet står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kan for eksempel 
være undervisning på en fri grundskole eller hjemmeundervisning. Dette 
princip om skolefrihed har skabt et væsentligt frirum i dansk 
grundskolekultur for forældre til at have eller skabe sig et alternativ til det 
offentlige skoletilbud. I modsætning til folkeskolen kan en fri grundskole 
fundere skolens virke og undervisning på en bestemt pædagogik, 
livsanskuelse og religiøs eller politisk opfattelse og derved søge at præge 
eleverne i retning af skolens egen overbevisning. 
 
Retten til at modtage undervisning på grundskoleniveau modsvares i dansk 
ret af en forpligtelse for de enkelte kommuner til at sørge for, at ethvert 
undervisningspligtigt barn modtager undervisning, jf. folkeskolelovens § 40, 
stk. 1, samt en pligt for forældrene til at medvirke til, at barnet opfylder sin 
undervisningspligt, jf. folkeskolelovens § 35. 
 
Friskoleloven udgør det retlige grundlag for etablering og drift af de frie 
grundskoler i Danmark. Loven fastsætter desuden regler for skolernes drift, 
tilsyn med skolerne, tilskud fra det offentlige mv. Helt overordnet fastslår 
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friskolelovens § 1, stk. 1, at de frie grundskoler, inden for rammerne af 
friskoleloven og lovgivningen i øvrigt, frit afgør, hvilke elever de vil have på 
skolerne. Denne såkaldte elevfrihed er begrundet i et ønske om at sikre, at 
den enkelte skole kan optage børn og indlede samarbejde med forældre, 
der tilslutter sig de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske 
principper, som skolen står for. Præciseringen i § 1, stk. 1, af, at indskrivning 
af elever skal ske inden for rammerne af friskoleloven og lovgivningen i 
øvrigt, blev indsat ved en lovændring i 2005, der havde til formål at styrke 
fagligheden og fremme integrationen på frie grundskoler, herunder særligt 
religiøse og etniske skoler. Bestemmelsen lovfæstede de grundlæggende 
friheder, som frie grundskoler historisk set har været karakteriseret ved, med 
henblik på at tydeliggøre, og derved sikre, balancen mellem på den ene side 
skolernes grundlæggende friheder og på den anden side deres forpligtelser 
efter lovgivningen. 
 
De frie grundskolers ret til selv at bestemme, hvilke elever de vil have på 
skolen, er blandt de grundlæggende frihedsprincipper, der er blevet 
lovgivet efter på privat- og friskoleområdet siden midten af 1800-tallet. 
Lovgivningen for frie grundskoler, der indledtes med friskoleloven af 1855, 
tog udgangspunkt i tre grundidéer: mindretalsretten (dvs. den 
demokratiforståelse, at flertallet skal tage udstrakt hensyn til mindretallet), 
forældreretten (den børnepolitiske opfattelse, at det først og fremmest er 
forældrene, og ikke staten, der har ret til at bestemme over deres børns 
opdragelse og undervisning) samt skolefriheden. Disse grundtanker, der 
blandt andet kommer til udtryk i grundlovens § 76, danner baggrund for 
traditionen for, at frie grundskoler kun i begrænset omfang er underlagt 
statslig regulering, skønt de modtager betragtelige tilskud fra det offentlige. 
 
I lovbemærkningerne til friskolelovens § 1, stk. 1, konstateres det, at de frie 
grundskoler er omfattet af lov om etnisk ligebehandling og lov om 
inkorporering af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). 
Henvisning til EMRK-inkorporeringsloven er i den sammenhæng 
påfaldende. EMRK forpligter alene staten, jf. konventionens artikel 1, det vil 
sige enhver offentlig myndighed. Private aktører, herunder private skoler, 
kan derimod ikke gøres direkte ansvarlige for krænkelse af konventionen. 
EMRK kan i visse situationer indirekte få betydning for retsforhold mellem 
private i kraft af statens forpligtelse til at beskytte individets rettigheder mod 
andre privates indgreb. Det ændrer dog ikke ved, at det er staten, der er 
ansvarlig for overtrædelsen af konventionen, uanset at det er en privat aktørs 
handlinger, som er den direkte årsag til krænkelsen. Forarbejderne giver 
ikke noget svar på, hvorfor lovgiver har valgt at fremhæve, at EMRK-
inkorporeringsloven gælder for de frie grundskoler, da udsagnet ikke er 
nærmere begrundet. 
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Den etniske ligebehandlingslov, som ligeledes er nævnt i bemærkningerne 
til friskoleloven, gælder derimod for private institutioner på 
uddannelsesområdet, herunder frie grundskoler, og henvisningen til denne 
lov er således med til at tydeliggøre, at skolerne ikke må forskelsbehandle 
på grund af race eller etnisk oprindelse, eksempelvis i forbindelse med 
optagelse og fordeling af elever.  
 
I dansk ret gælder endvidere fra og med 1. juli 2018 et forbud mod 
diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet (jf. afsnit 2.3).  

3. 2  EK SISTE RE NDE V IDE N PÅ O MR ÅDE T 
Der er ingen grund til at tro, at forældre til børn med handicap ikke i lige så 
høj grad som andre kan have et ønske om, at deres barn skal gå på en fri 
grundskole med en særlig religiøs, faglig eller pædagogisk profil. 
Forældrene kan vælge frie grundskoler med særlige profiler, små klasser 
eller specielle pædagogiske tilgange, der passer til lige netop deres barn 
med særlige behov.  
 
Hvor mange forældre til børn med handicap, der søger mod de frie 
grundskoler, eller hvor mange, der får afslag, vides ikke.  
 
Tidligere undersøgelser har kigget på sammenhængen mellem 
forældres socioøkonomiske forhold og skoletilhørsforhold (Cevea, 
2010; AKF, 2012; Analyse & Tal, 2017). Ingen af dem har fokus på 
handicap, og der er ingen tal på, hvor mange af eleverne på de frie 
grundskoler, der har et handicap, sammenholdt med folkeskolerne.10 

3. 3  LIGE STO R A ND E L AF BØR N M ED HA NDIC AP P Å FR IE 
GRU NDSK OLE R O G FOLK ESK OLE R  

VIVE (2018) finder i analysen af registerdata, at der er lige så mange børn 
med handicap, baseret på registrerede diagnoser, på henholdsvis frie 
grundskoler og folkeskoler. I alt har 14,7 % af børn i folkeskolen en af de 
oplistede diagnoser, mens der er lidt flere, 15,3 %, blandt børnene på de frie 
grundskoler. Der er tale om en meget lille, men signifikant forskel. I VIVE’s 
analyse er børn, der går i specialklasser, udeladt, da frie grundskoler ikke må 
oprette specialklasser. Analysen omfatter derfor ikke børn med svære ofte 
kognitive handicap, der er indskrevet i specialklasser eller på specialskoler. 
 
Det er vigtigt at understrege, at selvom datagrundlaget for VIVE’s analyse 
omfatter stort set alle børn, der går i grundskole, så omfatter gruppen af 
børn med handicap kun de børn, som har fået stillet en diagnose i 
forbindelse med kontakt med hospitalsvæsenet, der ofte vil være forbundet 
med et handicap. De anførte procenter angiver altså ikke, hvor stor en andel 
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af skolebørnene der har et handicap, men derimod kun hvor mange der har 
fået stillet en diagnose (læs mere herom i VIVE, 2018: 4f). 
 
På de frie grundskoler går der procentvist lidt flere børn med nogle typer af 
diagnoser (sensorisk handicap, bevægelseshandicap, belastningsreaktion 
og hjernerystelse m.m.), for andre typer af diagnoser går der lige mange 
(autismespektrumforstyrrelse, udviklingshæmning og intet talesprog) på 
henholdsvis frie grundskoler og folkeskoler, mens der går lidt færre børn 
med ADHD-diagnoser på de frie grundskoler.  
 
Tabel 1: Børn i analysepopulationen med en række identificerede 
handicap, fordelt på om de i 2014 går i folkeskole eller fri grundskole 
 

Handicap: Folkeskole  
Pct. andele  

Friskole 
Pct. andele 

I alt i  
pct. af N 

I alt,  
antal 

1. ADHD m.m. (ADHD, ODD, CD) 1,2 1,0 1,2 5.717 
2. Autismespektrumforstyrrelse 0,6 0,6 0,6 2.878 
3. Udviklingshæmning 0,1 0,1 0,1 582 
4. Intet talesprog 2,2 2,2 2,2 10.635 

5. Sensorisk handicap 2,8 3,1 2,9 13.751 
6. Bevægelseshandicap  3,7 3,8 3,7 17.915 
7. Belastningsreaktion 1,2 1,3 1,2 5.866 

8. Hjernerystelse m.m. 5,3 5,8 5,4 25.917 
Antal i de otte grupper summeret    83.261 

I alt børn med et handicap 1-8 14,7 15,3 14,8 71.262 
Procentbasis N 404.499 78.023 482.522  

Note: Udarbejdet på baggrund af tal fra VIVE (2018). Tabellen medtager kun handicap på baggrund af diagnoser, der 
fremgår af registeroplysninger i Landspatientregisteret. Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 medtages ikke. Baseret 
på registerdata, 2015. 

 
Fordelingen ovenfor skal ses i forhold til efterspørgslen. Det er uvist, om 
flere forældre til børn mod handicap søger mod de frie grundskoler. Tallene 
siger altså ikke i sig selv noget om adgangen til de frie grundskoler, men 
viser, at når det handler om handicap, så er fordelingen af elever i al 
væsentlighed generelt set ikke baseret på, om grundskolen er privat eller 
offentlig. Tallene tyder således på ingen måde på, at der er tale om et 
segregeret skolevæsen i forhold til handicap, hvor elever med handicap 
alene er henvist til den ene eller den anden skoleform. 
 
Flere  PPR-medarbejdere giver ifølge DEFACTUM (2018) udtryk for, at 
gruppen af forældre til børn med handicap generelt lidt oftere søger mod 
en fri grundskole set i forhold til gennemsnittet for den skolepligtige alder 
(DEFACTUM, 2018: 23). 
De interviewede skoleledere på de frie grundskoler fortæller da også, at de 
modtager ”ganske mange ansøgninger fra familier med børn med handicap; 
at skolerne som udgangspunkt ønsker at stille sig imødekommende i den 
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forbindelse, men også at skolerne er nødt til at foretage en løbende 
vurdering af, om de klasser, der er tale om, kan bære, at der kommer et nyt 
barn ind med særlige behov – og af om skolen i det hele taget har de 
nødvendige kompetencer i lyset af det pågældende barns specifikke 
udfordringer” (DEFACTUM, 2018: 36). 

3. 4  SELEK TIO N AF B ØRN MED UD AD R EAGE RE NDE 
HA NDIC AP  

Flere af de PPR-medarbejdere, som DEFACTUM har interviewet, peger på, 
at børn med såkaldte udadreagerende handicap kan have dårligere adgang 
til nogle af de frie grundskoler. Dels at det kan være sværere for børn med 
udadreagerende adfærdsproblemer at blive indskrevet på en fri grundskole, 
og dels at nogle frie grundskoler er hurtigere til at udskrive eleverne.  
 

ˮ [d]er er en klar tendens til … at der er færre børn med de 
udadreagerende handicap på privatskolerne; og dem, der 
kommer ind, de kommer forholdsvist hurtigt ud igen. 
Hvorimod der er en langt større åbenhed for at have børn 
med indadvendte vanskeligheder, kontaktvanskeligheder, 
som jo ikke forstyrrer andre, og hvor handicappet 
hovedsageligt går ud over dem selv.” –  

PPR-medarbejder 
 
En PPR-leder mener, at der er tale om en form for selektion: 
 

ˮ Så hvis du bare gør det op i procenter, så kan det godt være, 
at de frie grundskoler kan sige, ’vi tager lige så mange 
procent af dem, som folkeskolen gør, så vi løfter vores 
sociale ansvar’, men det er en udvalgt procentdel. Der er 
selektion i, hvem det er, de har taget, og hvem det er, de ikke 
har taget ind, som simpelthen stiller folkeskolen med de 
sværeste af de handicappede børn. De sværeste forstået på 
den måde, at det er dem, der er mest til skade eller 
forstyrrende for deres omgivelser.” –  

PPR-medarbejder 
 
Udfordringerne med at have en elev med udadreagerende adfærd i et 
skoleforløb nævnes også af de interviewede ledere på de frie grundskoler, 
der fortæller, at det især er nogle børns ”problemskabende, voldsomme 
adfærd”, der i særlig grad udfordrer skolernes inklusionskompetencer, 
snarere end det er barnets diagnose som sådan (DEFACTUM, 2018: 38). 
Omvendt understreger skolelederne også, at det med denne gruppe af børn 
ofte lykkes at håndtere denne type udfordringer, ”mens det kan være 
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sværere at afgøre, hvor godt man lykkes i forhold til de stille og indadvendte 
børn med handicap” (DEFACTUM, 2018: 38).  
 
Et par skoleledere nævner yderligere selv, at de har hørt om, at nogle større 
skoler med ventelister er mere selektive i, hvilke elever de indskriver, især 
når det gælder børn med nogle typer af handicap. Dette er alene 
formodninger. 
 
Vi finder i den videre statistiske analyse ikke tegn på, at børn med ADHD har 
større risiko for at skifte fra en fri grundskole til en folkeskole i løbet af et 
skoleforløb. Der er altså intet, der tyder på en systematisk udskrivning af 
børn med ADHD. Det generelle billede udelukker ikke, at visse skoler i 
højere grad afviser børn med ADHD, idet der kan være tale om, at eventuel 
forskelsbehandling i negativ retning afbødes af, at andre skoler er særligt 
imødekommende over for denne elevgruppe. VIVE har derfor i sin analyse af 
fordeling af børn med ADHD brudt tallene ned på skoletyper på baggrund af 
skolens størrelse. 

3 . 4 . 1  F Æ R RE  B Ø RN  ME D  AD H D  P Å S T Ø R RE  F R I E  
G RU N D S K O LE R 

På de større frie grundskoler med over 350 elever har 0,6 % af eleverne en 
ADHD-diagnose, hvilket er omtrent halvt så meget som de mindre frie 
grundskoler (under 350 elever) og folkeskolerne samlet set (henholdsvis 1,1 
% og 1,2 %). Procenttallene er små, men der er tale om store relative og 
signifikante forskelle.  Til illustration går der lige nu 125 børn med en ADHD-
diagnose registreret i Landspatientregisteret på de større frie grundskoler. 
Hvis de skulle have den samme procentdel som folkeskolerne, skulle der gå 
yderligere 129 børn med ADHD på de større frie grundskoler 
 
Tabel 2: Procentandele med ADHD m.m. efter skolens størrelse 
 

 
Frie grundskoler: Frie grundskoler: Frie grundskoler Folkeskoler 

350+ elever Under 350 elever I alt I alt 

Antal elever 21.166 56.057 78.023 404.499 

Heraf antal med 
ADHD m.m. 125 621 746 5.717 

Procent med 
ADHD m.m. 0,59% 1,11% 0,96% 1,2% 

Note: Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.2 og tabel 1.19 i VIVE (2018). Tabellen medtager kun handicap på baggrund 
af diagnoser, der fremgår af registeroplysninger i Landspatientregisteret. Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 
medtages ikke. Baseret på registerdata, 2015. 

 
Tallene kan ikke i sig selv sige noget om, hvorvidt der er tale om selektion 
fra skolen eller forældrenes side. Vi kan altså på baggrund af VIVE’s 
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registerundersøgelse ikke konkludere, om forældre til børn med ADHD 
fravælger at søge ind på de større frie grundskoler, eller om de større frie 
grundskoler faktisk fravælger at optage disse børn. Resultaterne fra 
registerundersøgelsen sammenholdt med udtalelserne fra PPR-
medarbejderne, refereret ovenfor, kan dog give anledning til bekymring for, 
om nogle skoler selekterer elever med udadreagerende adfærd fra eller 
ikke gør tilstrækkeligt for at sikre et inkluderende miljø over for denne 
gruppe børn.  

3. 5  FRI E GR U NDSK O LER I NF ORM ERE R SJÆ LD NER E O M 
SPECI FIK K E H AN DLEMUL IGHED ER  PÅ DE RES 
HJEMMES IDE  

De frie grundskoler er afhængige af at kunne tiltrække nok elever til deres 
skole, både via skolens omtale, hjemmeside og andet 
informationsmateriale. En af måderne, hvorpå skolerne kan informere om 
handlemuligheder for børn med handicap og særlige behov, er via 
skolernes hjemmesider.  
 
DEFACTUM (2018) gennemgår hjemmesider for et repræsentativt udsnit af 
75 frie grundskoler og 75 folkeskoler og undersøger, om skolernes skriftlige 
informationsmateriale rummer tydelige henvisninger til skolens evne til at 
imødekomme fx særlige handicaprelaterede behov hos det enkelte barn. 
Alt andet lige vil man som forælder ”til et barn med et særligt, 
handicaprelateret støttebehov (…) have stor interesse i, hvilke målrettede 
handlemuligheder og ressourcer ens barns potentielle skoletilbud har” 
(DEFACTUM, 2018: 8). Det er vigtigt at understrege, at der ikke efter 
nationale regler gælder et krav for hverken folkeskoler eller frie grundskoler 
om at informere om adgang, tilgængelighed og tilpasningsmuligheder.11 
 
Undersøgelsen viser, at mens 24 % af de frie grundskoler henviser til 
specifikke handlemuligheder i forhold til børn med særlige behov, er det 
blandt folkeskolerne langt flere, 40 %. Forskellen er statistisk signifikant12. 
 
Da de frie grundskoler ikke må fungere som specialskoler eller oprette 
specialklasser, er information om specialklasser blandt folkeskolerne 
kategoriseret for sig (”Spec.” i figur 1 og figur 2)13.  
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Figur 1: Skoler, som på deres hjemmeside henviser til deres specifikke 
handlemuligheder i forhold til børn med særlige behov 

Figuren er hentet fra DEFACTUM (2018). Der er signifikant forskel på andelen, der svarer ”ja”, på frie grundskoler og 
folkeskoler.  

De ti ledere på de frie grundskoler, som DEFACTUM har interviewet, har 
forskellige vurderinger af, hvad der kan forklare, at kun få frie grundskoler 
informerer om specifikke handlemuligheder på deres hjemmesider. Nogle 
nævner, at skolerne har samtaler og møder med alle forældre, og 
derigennem taler om mulige tilpasninger og tilbud. Andre tilskriver det 
manglende ressourcer i forhold til at vedligeholde relevante informationer 
på hjemmesiden.  

Der er også flere skoleledere, der nævner, at skolerne måske nok ”har en 
del forskellige muligheder for støtteindsatser og -tiltag, men at disse typisk 
ikke anvendes efter en simpel formel, som egner sig til en kort beskrivelse” 
(DEFACTUM, 2018: 42). 

Enkelte nævner også, at det simpelthen kan fremstå som dårlig reklame, da 
de frie grundskoler ikke vil afskrække de forældre, der flytter deres børn på 
grund af inklusionen i folkeskolen. 

ˮHvis det udadtil fremstår på hjemmesiden som om, at her 
kan der gå rigtig mange elever med særlige behov, så er det 
klart, at så er der også nogen, der bliver afskrækket. Mange 
forældre flytter jo netop deres børn fra folkeskolen på grund 
af inklusionen, ikke? ” 

- Skoleleder

Dette underbygges af en anden skoleleder, der nævner, at forældre til børn 
med handicap til tider i de indledende samtaler spørger ind til, hvor mange 
øvrige børn med forskellige diagnoser, der går på skolen. Skolelederne 
afspejler derfor også en bekymring, der kan være hos forældrene for, i 
hvilket omfang skolen tager et for stort inklusionsansvar (DEFACTUM, 2018: 
41).  
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3.6  OPTAGELSE OG INDSKRIVNING I  FØLGE 
SKOLELEDERE OG PPR 

I forbindelse med både optagelse og skolegang på en fri grundskole kan 
forældre søge rådgivning hos den kommunale afdeling af Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR). Det er PPR-medarbejdernes ansvar at give 
råd og vejledning om, hvordan barnets behov og faglige og sociale 
udvikling sikres bedst muligt i et skoleforløb.  

PPR-medarbejderne understreger i interviewene, at deres rolle ikke er at 
anbefale et bestemt skoletilbud, men flere kommer alligevel med 
forskellige vurderinger – både baseret på lokalt kendskab til skolerne og til 
strukturelle betingelser:  

” 

De fleste af PPR-medarbejderne pointerer, at de altid anbefaler forældrene 
at tage kontakt til den eller de frie grundskoler, som de overvejer til deres 
barn. Her er en vigtig del af opgaven bl.a. at ”anspore og kvalificere 
forældrene til at være åbne og præcise omkring deres barns behov i 
dialogen med den enkelte skole” (DEFACTUM, 2018: 23).  

Både skoleledere og PPR-medarbejdere understreger vigtigheden af, at 
forældrene ved samtaler om indskrivning på en fri grundskole er åbne og 
ærlige om barnets særlige behov. Det er nødvendigt for, at forældre og 
ledere kan forventningsafstemme og i sidste ende beslutte, om 
skoletilbuddet er det rette for barnet.  

Der er vidt forskellige praksisser for indskrivning (DEFACTUM, 2018: 36-37). 
Et par skoleledere fortæller, at forældre skriver deres børn op, når de bliver 
født, og at de derfor har lange ventelister. Her understreger et par 
skoleledere, at de derfor ingen viden har om, hvilke børn med hvilke 
særlige behov de ender med at få, når børnene når skolealderen. En anden 
skoleleder på en fri grundskole i et yderområde fortæller, at skolen af 
økonomiske årsager er nødsaget til at optage alle elever, der ansøger om 
skolen. Der er også skoler, der optager børn på baggrund af religiøst 
tilhørsforhold, og skoler, hvor søskende til børn, der allerede går på skolen, 
har fortrinsret. 

28

Nogle gange er en almindelig folkeskole det bedste valg 
efter min mening, fordi de får flere ressourcepersoner at 
trække på. Nogle gange så kan friskolerne med deres mindre 
enheder og måske også lidt større rummelighed i forhold til 
børnegrupperne være et bedre valg. Så jeg prøver at være 
rimelig neutral, men altid med barnets perspektiv i forhold til, 
hvad jeg synes der er det rigtige.

– PPR-medarbejder 



Flere PPR-medarbejdere nævner, at de ser en stigende tendens til, at 
skolerne har optagelsesprøver eller -perioder: 

ˮ Vi har skoler som tilbyder at tage børn på prøve. Og det er 
både godt og skidt (…) det er ikke alle børn, der kan tåle at 
komme på prøve alle mulige steder. (…) Så hvis man ved på 
forhånd, at det her barn kommer til at have nogle 
udfordringer, så anbefaler vi ikke de her prøveordninger. 
Fordi det ikke ender med et permanent ophold. Men det er 
klart, vi snakker også om de fordele, der er ved nogle af de 
frie grundskoler (…), og vi fortæller dem om, hvor vi har haft 
succes med i hvert fald nogle elevtyper.”  

– PPR-medarbejder 

Der kan her, som et par PPR-medarbejdere også nævner, opstå et dilemma 
imellem på den ene side nødvendigheden af, at forældrene er åbne om 
barnets behov, som skolelederne også påpeger vigtigheden af, og på den 
anden side at et barn med handicap ikke nødvendigvis får lige muligheder i 
optagelsessamtaler eller prøveperioder. Prøveperioder og -optagelser kan 
indebære alt fra samtaler, tests, screening af sociale kompetencer, 
referencer eller anbefalinger fra tidligere skoler eller deciderede 
prøveforløb af eksempelvis 2-4 ugers varighed, inden for hvilken skolen kan 
opsige samarbejdet med det samme.  

I de tilfælde, hvor optagelse bliver afgjort af prøver, tests eller prøveforløb, 
er det vigtigt, at forældrene er åbne om barnets særlige behov, men også at 
skolerne er opmærksomme på at udøve rimelig tilpasning til det enkelte 
barn. 

3. 7  SAMME N FA T NI N G OM FO RDELI NG  AF ELEV ER  
De frie grundskoler har som udgangspunkt ret til selv at bestemme, hvilke 
elever de vil have på skolen. Både retten til uddannelse og retten til ikke at 
blive udsat for diskrimination skal respekteres. Ved indskrivning og 
udskrivning af elever med handicap på frie grundskoler risikerer 
beskyttelsen efter menneskeretten at kollidere med skolernes 
grundlæggende frihed til selv at bestemme, hvilke elever de vil have på 
skolen.  

Med den stigende andel af danske børn, der går på en fri grundskole, er det 
relevant at undersøge, om børn med handicap går i en opdelt grundskole.  

Bedømt på baggrund af de data, som har været tilgængelige for denne 
rapport, er der intet, der tyder på, at der samlet set er nogen væsentlig 
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forskel på den generelle fordeling af børn med handicap på henholdsvis 
folkeskolerne og de frie grundskoler.  

Der er små forskelle inden for typer af handicap. Der går procentvist lidt 
flere børn med sensorisk handicap, bevægelseshandicap, 
belastningsreaktion og hjernerystelse m.m. på de frie grundskoler, mens 
der går lidt færre børn med ADHD.  

På foranledning af interviews med PPR-medarbejdere, hvoraf flere 
påpeger, at nogle frie grundskoler kan være selektive i optag af børn med 
udadreagerende adfærd, finder vi, at de større frie grundskoler (350+ 
elever) har halvt så mange børn med ADHD som de mindre frie grundskoler 
(under 350 elever) og folkeskolen generelt. PPR-medarbejderne nævner 
også faren for, at børn med handicap står dårligere stillet på det – ifølge 
dem – stigende antal frie grundskoler, hvor optagelse er præget af 
prøveforløb og tests. 

Vi ved ikke, om de små forskelle i fordelingen af børn med bestemte 
handicap på folkeskoler og frie grundskoler afspejler søgning og det frie 
skolevalg. Vi kan altså ikke sige, om fordelingen afspejler forholdet mellem, 
hvor mange der søger mod de frie grundskoler, og hvor mange der i sidste 
ende bliver indskrevet. Noget tyder på – ifølge både skoleledere og PPR-
ledere – at mange forældre til børn med handicap søger mod de frie 
grundskoler. Desuden har datagrundlaget ikke gjort det muligt at inkludere 
ikke-diagnosticerede handicap eller børn, der for eksempel lider af 
ordblindhed, hvilket også har indflydelse på undersøgelsens resultater. 

I det følgende kapitel vil vi se nærmere på regler for udskrivning på de frie 
grundskoler og hyppighed af skoleskift blandt børn med handicap, når først 
de er indskrevet på en fri grundskole eller folkeskole. 
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4 SKOLESKIFT 

Det er fast antaget, at de frie grundskoler – inden for lovgivningens rammer 
– ikke alene frit afgør, hvilke elever de vil optage på skolen, men også at de 
frit kan udskrive og bortvise elever.14 Undervisningsministeriet har dog gjort 
opmærksom på, at udskrivning af en elev er en indgribende foranstaltning, 
som bør overvejes grundigt (Undervisningsministeriet, 2017: 6). I dette 
kapitel ser vi nærmere på, om der er en sammenhæng mellem et barns 
handicap og skoleskift. Først gennemgår vi de (få) regler for udskrivning på 
de frie grundskoler. 

4. 1  REGLE RN E FO R UDS K R IV NI NG  
Når der på folkeskoleområdet bliver truffet afgørelse om udskrivning af en 
elev i form af overflytning til et andet skoletilbud, er der tale om en 
afgørelse i forvaltningslovens forstand.15 Det betyder, at der er en række 
grundlæggende krav til skolerne, hvorved både elev og forældre sikres 
vigtige retssikkerhedsgarantier. Skolen har blandt andet pligt til at tage notat 
om det hændelsesforløb, som udløste afgørelsessagen (notatpligt).16 
Desuden skal forældrene og barnet høres, før der bliver truffet afgørelse 
(partshøring), og afgørelsen skal udformes skriftligt med en forklaring på 
den trufne beslutning (begrundelse).17  
 
De frie grundskoler anses ikke som en del af den offentlige forvaltning, jf. 
forvaltningslovens § 1, stk. 1. Frie grundskoler er derfor ikke omfattet af 
forvaltningslovens anvendelsesområde, herunder reglerne om notatpligt, 
partshøring og begrundelse. Dermed har folkeskolen en række pligter, som 
de frie grundskoler ikke har, og børnene på folkeskoler en række 
retssikkerhedsgarantier, som børnene på de frie grundskoler ikke har. 
 
Forvaltningsrettens retssikkerhedsgarantier understøtter, at myndigheders 
afgørelser bliver lovlige og rigtige. Herudover giver det barnet (eventuelt via 
forældremyndighedsindehaveren) en helt grundlæggende mulighed for at 
klage over en afgørelse, som de(t) finder forkert eller finder ikke er baseret 
på et passende eller rigtigt grundlag.  
 

KAPITEL 4 
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Notatpligt og dokumentation skal sikre, at forældrene i højere grad forstår 
indholdet af og begrundelsen for afgørelserne. Det er altafgørende for, at 
det bliver tydeligt for såvel forældre som lærere og eleven, på hvilket 
grundlag en beslutning er truffet. Notatpligt og dokumentation er også en 
forudsætning for, at forældrene kan tage sagen til skolebestyrelsen, hvis de 
mener, at beslutningen er truffet på et uretmæssigt grundlag, eller at der er 
tale om ulovlig forskelsbehandling. Partshøringen skal sikre, at barnet bliver 
hørt og inddraget i vigtige beslutninger om barnets skolegang, som for 
eksempel udskrivning. Denne pligt til at høre barnet er nedskrevet i 
Børnekonventionen. 
 

ˮ Artikel 12. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand 
til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke 
disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets 
synspunkter skal tillægges passende vægt i 
overensstemmelse med dets alder og modenhed.” 

– Børnekonventionen 

4 . 1 . 1  K R I T I K  F R A O M B U D S MAN D E N  
I 2014 rettede Folketingets Ombudsmand henvendelse til 
Undervisningsministeriet vedrørende implementering af 
børnekonventionens artikel 12. I sin henvendelse opfordrede 
Ombudsmanden ministeriet til at overveje muligheden for at sætte 
relevante bestemmelser i forvaltningsloven i kraft over for frie skoler samt 
muligheden for at indføre relevante bestemmelser i friskoleloven, ligesom 
det gælder tavshedspligt og regler for inhabilitet. Ombudsmanden henviste 
også til ministeriets mulighed for at udsende vejledende retningslinjer til de 
frie skoler. 
 
Undervisningsministeriet valgte den sidste mulighed, og i årene efter fulgte 
en række vejledninger18 udarbejdet i samarbejde med de frie grundskolers 
foreninger. Alle publikationerne har haft fokus på at udbrede kendskabet til 
barnets ret til at blive hørt i udskrivningssager i medfør af 
børnekonventionen. Undervisningsministeriet fastslår i vejledningen ”Sådan 
inddrages eleverne” (2017), at en udskrivning er et væsentligt indgreb, hvori 
eleverne skal inddrages, og vejledningen opfordrer skolen til at 
dokumentere inddragelse og sende det til elev og forældre.  
 
En undersøgelse fra 2016 (Danmarks Evalueringsinstitut) viste, at 
skolelederne på de frie grundskoler kun i 64 % af udskrivningssagerne 
havde udfærdiget skriftligt materiale til eleven og forældrene, og at barnet 
blot blev inddraget i 56 % af sagerne. Alligevel er der fortsat ikke fastsat 
regler, der forpligter skolerne til at inddrage barnet i udskrivningssager. 
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4. 2  EK SISTE RE NDE V IDE N PÅ O MR ÅDE T 
De frie grundskoler har ikke pligt til at informere Undervisningsministeriet 
eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om en udskrivning. 
Kommunen skal orienteres, så et nyt skoletilbud kan findes, men 
udskrivninger bliver ikke registreret.  
 
Notatet ”Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler” fra 
Undervisningsministeriet (2017) finder, at mellem 4.000 og 5.000 elever 
årligt (i 2010/2011) skifter fra en fri grundskole til en folkeskole. Det svarer til 
4-5 % af en skoleårgang. Til sammenligning skifter 2 % af en skoleårgang 
fra en folkeskole til en fri grundskole.  
 
Skoleskift er i Undervisningsministeriets notat hentet fra 
grundskoleregisteret, ligesom det er tilfældet i VIVE (2018). Et registreret 
skoleskift i grundskoleregisteret kan omfatte mange forskellige situationer, 
og grunden til skoleskift registreres ikke. 19 Der er ikke præcise tal på, hvor 
stor en del af skoleskiftene, der er udskrivninger, hvor skolerne opsiger 
samarbejdet med elever og forældre mod deres vilje, eller hvor en elev 
bliver bortvist med øjeblikkelig virkning. Det er heller ikke tidligere blevet 
undersøgt, om børn med handicap i særlig høj grad skifter skole eller bliver 
udskrevet. 
 
Epinion (2017) sondrer i en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til 
børn i grundskolen20 mellem ”naturlige skoleskift” (flytning, nedlæggelse af 
skole eller fravær af klassetrin etc.) og ”ikke-naturlige” skoleskift 
(utilfredshed med tidligere skole, behov for at prøve noget nyt eller andet, 
herunder eksempelvis særlige behov eller utilfredshed med 
specialundervisning). Hver fjerde forælder i stikprøven har et barn, der i 
løbet af skoletiden har skiftet skole. Mere end halvdelen (58 %) af skiftene 
falder ind under kategorien ”ikke-naturlige” skoleskift. Blandt de ikke-
naturlige skoleskift er den hyppigste begrundelse – for omtrent halvdelen af 
forældrene – at barnet ikke trivedes i sin gamle skole (Epinion, 2017: 61-63).  
 
I 2016 foretog Danmarks Evalueringsinstitut en analyse af udskrivninger på 
de frie grundskoler. Analysen baserer sig på interviews og spørgeskemaer 
blandt skoleledere og inddrager ikke forældre til elever, der er blevet 
udskrevet. Evalueringen viste, at de 309 grundskoleledere, der deltog i 
undersøgelsen, samlet set havde udskrevet 585 elever over en toårig 
periode (2014/15 og 2015/16). 52 % af de adspurgte skoleledere havde 
inden for den toårige periode udskrevet minimum én elev, mens 46 % havde 
opsagt samarbejdet med minimum én elev med særlige behov. 
 
Da Danmarks Evalueringsinstitut vurderer, at de deltagende 309 skoler er 
nogenlunde repræsentative, må man forvente, at antallet af udskrivninger af 
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elever på de 513 frie grundskoler er op mod 500 elever om året – baseret på 
skoleledernes vurdering. Skal man følge Epinions estimat på, at omtrent 
halvdelen af skoleskift (for hele grundskoleområdet) er såkaldte ”ikke-
naturlige”, er det altså godt over 500 elever af de 4-5.000 årlige 
registrerede skoleskift fra frie grundskoler til folkeskoler, der bunder i ikke-
naturlige årsager. 
 
Tallene er alene skøn, da undersøgelserne er præget af forskellige tilgange 
og varierer på vigtige punkter, såsom om man spørger skolelederne og 
alene kigger på de frie grundskoler (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016), 
eller om man spørger forældrene og kigger på hele grundskolen (Epinion, 
2017). Tallene skal også ses i forhold til, at 118.856 elever i skoleåret 
2016/2017 var indskrevet på en af de i alt 551 frie grundskoler.  
 
En betydelig del af udskrivningerne, omtrent hvert fjerde tilfælde, tilskriver 
skolelederne psykiske og/eller sociale vanskeligheder hos den enkelte elev 
(Evalueringsinstitut, 2016: 5), og forløbene er ifølge skolelederne oftest af 
længere varighed (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016: 17).  
 
Afslutningsvist er det vigtigt at understrege, at skolelederne i vurderingen af 
udskrivninger ikke nødvendigvis medregner tilfælde, hvor forældre – som 
følge af problemer i skoleforløbet og på opfordring af skolen – selv vælger 
at udskrive en elev. Tilfælde, som forældrene kan opleve som en 
udskrivning. Det er eksempelvis svært at forestille sig, at forældre insisterer 
på at fastholde en elev i et skoleforløb, hvis skolen insisterer på, at eleven 
ikke trives, eller at det er bedst for eleven at finde en anden skole. Oven i 
dette kommer, at et skoleskift ikke nødvendigvis er noget negativt. Det kan 
være en ny start for en elev og betyde, at særlige kompetencer på den nye 
skole fører til øget trivsel. 

4. 3  ØGET R ISIK O FO R SK OLESK I FT B LAN DT BØR N ME D 
HA NDIC AP  

Skoleskift behøver altså ikke i sig selv være negativt for barnet, men det er et 
betydeligt brud med den hverdag og de rammer, som barnet har haft. En 
stor øget risiko for skoleskift blandt børn med handicap kan betyde, at disse 
børn ikke i tilstrækkelig grad rummes og trives på deres skole. 
 
VIVE (2018) henter informationer om et barns registrerede diagnose og 
kobler dem med en række informationer fra registrene. Et skoleskift er, når 
et barn i 2014 og 2015 er registreret i to forskellige grundskoler. Der er 
indirekte taget højde for flytninger i form af en families opløsning etc., men 
det er ikke til at vide, om skoleskift skyldes en flytning. Epinion (2017) finder, 
at omtrent hvert fjerde skoleskift skyldes en flytning. Der er dog ingen grund 
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til at tro, at børn med handicap flytter meget mere end øvrige børn, hvorfor 
flytninger ikke vil have stor betydning for analysen. 
 
I gennemsnit skifter 8,2 % af alle grundskolelever i normalklasser skole 
imellem 2014 og 2015 (figur 2). For børn med handicap sker et skoleskift 
signifikant hyppigere for alle typer af handicap set i forhold til de øvrige 
børn. Af børn med handicap skifter 9,8 % skole (nedenfor ”I alt børn med 
handicap 1-8”), af børn med diagnosen ”ADHD m.m.” skifter 10,7 %, mens 
det af børn med diagnosen ”belastningsreaktion” er 14 % af eleverne. 
Belastningsreaktion dækker over alt fra angst til depression og en såkaldt 
”forsinket stressreaktion på en svær psykisk belastning”, som eksempelvis 
kan være et resultat af at miste en forælder eller opleve et andet akut 
traume. 
 
Forskellene i figur 2 kan synes små i procenter, men for at give et eksempel 
er det ud af de 5.866 grundskolebørn, der har fået diagnosticeret en 
belastningsreaktion, ca. 821 børn, der skifter skole i 2014 til 2015, mens det 
for børn uden handicap af en tilsvarende gruppestørrelse ville være 481 
børn. 
 
Figur 2: Procentdel af børn, der skifter skole mellem 2014 og 2015, 
fordelt på barnets diagnose set i forhold til gennemsnittet 

 
Note: Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.11 i VIVE (2018). Tabellen medtager kun handicap på baggrund af 
diagnoser, der fremgår af registeroplysninger i Landspatientregisteret. Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 medtages 
ikke. Baseret på registerdata fra 2014 og 2015. 

 
I figur 3 ser vi alene på skoleskift mellem de to skoletyper, hvor det er 
henholdsvis 2,1 % af folkeskoleelever, der skifter til en fri grundskole, og 4,5 
% af de frie grundskoleelever, der skifter til en folkeskole. Det er betydeligt 
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færre end de 8,2 % for hele grundskolen. Det er måske ikke overraskende, at 
de mest hyppige skift er fra én folkeskole til en anden eller fra én fri 
grundskole til en anden.  

Figur 3: Procentdel af børn, der skifter mellem frie grundskoler og 
folkeskoler i 2014 og 2015 fordelt på barnets diagnose 

Note: Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.1 i VIVE (2018). Tabellen medtager kun handicap på baggrund af diagnoser, 
der fremgår af registeroplysninger i Landspatientregisteret. Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 medtages ikke. Baseret 
på registerdata fra 2014 og 2015. 

Der er en del flere folkeskoler, som man potentielt kan skifte til, set i forhold 
til frie grundskoler. Det centrale er derfor forholdet mellem andelen af børn 
med handicap, der skifter skoletype, set i forhold til gennemsnittet for alle 
børn. Alle børn med handicap foretager hyppigere et skift mellem de to 
skoletyper end gennemsnittet (med undtagelse af ”ADHD m.m.” fra 
folkeskole til fri grundskole). Tallene peger på, at handicap ser ud til at have 
en lidt større betydning for skoleskift på de frie grundskoler end på 
folkeskolerne. Procentdelen af børn med handicap på de frie grundskoler 
(grønne søjler), der skifter skole, er generelt lidt længere fra gennemsnittet 
(stiplet grøn linje), end tilfældet er for folkeskolen. 
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Det er især børn med belastningsreaktion, der hyppigt er præget af 
skoleskift fra en fri grundskole til en folkeskole. De skifter dobbelt så ofte 
som gennemsnittet. Dem, der har færrest skift fra de frie grundskoler, er 
børn med en af de tre handicaptyper: sensorisk handicap, 
bevægelseshandicap og hjernerystelse m.m. Det er også dem, der netop var 
lidt flere af procentvist på de frie grundskoler end på folkeskolerne, som vi 
så i tabel 1. 
 
VIVE (2018) finder, at der blandt elever i almenklasser på de frie grundskoler 
er 2 %, der skifter skole til et specialtilbud, mens det i folkeskolens 
almenklasser er 2,3 %.  
 
Analysen af VIVE (2018) bekræfter, at børn med handicap er i større risiko for 
at opleve skoleskift fra en fri grundskole til en folkeskole sammenlignet 
med risikoen for et skoleskift den anden vej. Analysen viser også, at børn 
med handicap uanset social baggrund er i betydelig øget risiko for at skifte 
skole i løbet af et skoleforløb. 
 
Figur 4 viser odds-ratio for skoleskift for børn med handicap. Odds-ratio kan 
tolkes som øget risiko i procent for at én gruppe oplever et givent udfald (i 
dette tilfælde skoleskift) set i forhold til en sammenligningsgruppe. Den 
øgede risiko for børn med handicap for at opleve et skoleskift til en anden 
skoletype, sammenlignet med deres klassekammerater uden et handicap, 
er dobbelt så høj på de frie grundskoler (31 %) set i forhold til folkeskolen 
(16 %) (figur 4). Hvis man tager højde for sociale baggrundsforhold og 
skolekarakteristika mindskes forskellen til en øget risiko på henholdsvis 27 
% og 19 %, og så er forskellen mellem overrisiko på henholdsvis frie 
grundskoler og folkeskoler ikke længere signifikant, men den øgede risiko 
for børn med handicap forbliver signifikant for begge typer af skoleskift. Den 
fulde statistiske model er at finde i bilag C. 
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Figur 4: Relativ overrisiko (odds ratio) for børn med handicap for at 
opleve et skoleskift fra 2014 til 2015 sammenlignet med børn uden 
handicap. Med og uden kontrol for baggrundsfaktorer. 

 
 
Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.8 og tabel 1.13 i VIVE (2018). Overrisiko i odds ratio for kategorien ”Handicap 
under ét” i en logistisk regressionsmodel. Der medtages kun handicap på baggrund af diagnoser, der fremgår af 
registeroplysninger i Landspatientregisteret. Tallene baserer sig på to modeller med og uden baggrundsfaktorer i form af 
forældrenes sociale baggrund og skolekarakteristika. Den fulde model er at finde i bilag C. Elever i specialklasse i 2014 
eller 2015 medtages ikke. Baseret på registerdata fra 2014 og 2015. 

 
Ved at inddrage øvrige faktorer, der kunne enten øge eller mindske risikoen 
for skoleskift, herunder forældres indkomst, uddannelse, skolens 
uddannelsesprofil og en families opløsning, forsøger VIVE (2018) at isolere 
betydningen af handicap. Særligt betydningen af skolekarakteristika i form 
af forældrenes indkomst og uddannelsesniveau har stor betydning for 
skoleskift, og når disse inddrages i figur 4, mindskes betydningen af 
handicap på de frie grundskoler en smule, mens den øges en smule på 
folkeskolerne.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at børn med handicap har en så stor øget risiko 
for at opleve et skoleskift, selv når der er taget højde for en lang række af 
øvrige faktorer som indkomst, forældres uddannelsesniveau mv. Det er ikke 
problematisk i sig selv, at et barn med handicap skifter skole. Men det er 
problematisk, hvis børn med handicap systematisk er i overrisiko for at 
opleve et skoleskift, da der kan ligge mistrivsel bag eller en manglende 
evne til at rumme og inkludere barnet på den enkelte skole. 
 
For at sætte betydningen af handicap i relation til de øvrige faktorer, der kan 
påvirke risikoen for skoleskift, så fører et handicap hos det enkelte barn til en 
lige så stor øgning af risikoen for at skifte fra en fri grundskole til en 
folkeskole fra 2014 til 2015, som hvis en forælder er længerevarende 
arbejdsløs i året op til skoleskiftet. Effekten er kun overgået af, om en 
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familie opløses, altså at der finder en skilsmisse eller fraflytning sted i året 
op til skoleskiftet (bilag C). 

Den største overrisiko for skoleskift er blandt børn med belastningsreaktion, 
der har fordoblet risiko for skoleskift fra en fri grundskole til en folkeskole 
sammenlignet med øvrige børn. Diagnoserne ADHD m.m. og 
autismespektrumforstyrrelse har i analysen af skoleskift mellem 
skoletyperne generelt ingen signifikant betydning (bilag C). Det kan skyldes, 
at VIVE i den statistiske model har taget højde for forældrenes 
uddannelsesniveau på skolerne, der netop har betydning for at foretage et 
skift til en fri grundskole for disse handicaptyper. 

4 . 3 . 1  B Ø RN  ME D  AD H D  H AR S VÆ RE RE  VE D  AT  F O RE T AG E  
S K IFT  T I L  F RIE  G R U N D S K O L E R ME D  H Ø J  
U D D AN N E LS E S P RO F I L  

Flere skoleledere og PPR-medarbejdere fortæller i interviewene, at nogle 
frie grundskoler har tendens til at være mindre tilbøjelige til at indskrive, 
eller til hurtigere at udskrive, børn med udadreagerende adfærd. Analysen 
fra VIVE (2018) finder, at større skoler har betydeligt færre børn med ADHD. 
De finder ikke, at børn med ADHD generelt har større risiko for at forlade en 
fri grundskole i løbet af et skoleforløb, men analysen viser, at en ADHD-
diagnose har en stor betydning for, om man skifter til frie grundskoler med 
en høj uddannelsesprofil. En høj uddannelsesprofil er i undersøgelsen 
defineret som de øverste 25 % af grundskolerne, når det handler om, hvor 
stor en andel af forældrene der har en uddannelse ud over grundskole. 

Børn med en ADHD-diagnose skifter sjældnere til frie grundskoler med en 
høj uddannelsesprofil (3,7 %), og oftere fra frie grundskoler med en høj 
uddannelsesprofil (5 %), hvis man sammenligner gruppen med øvrige børn 
(henholdsvis 5,9 % og 3,3 %). Ser vi på skoler med en lav uddannelsesprofil, 
er der omtrent lige mange, der skifter til og fra frie grundskoler blandt børn 
med ADHD som blandt børn uden ADHD.  
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Figur 5: Børn med ADHD skifter oftere fra og sjældnere til frie 
grundskoler med en høj uddannelsesprofil end børn uden ADHD (fra 
2014 til 2015) 

Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.14 og tabel 1.15 i VIVE (2018). Tabellen medtager kun handicap på baggrund af 
diagnoser, der fremgår af registeroplysninger i Landspatientregisteret. Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 medtages 
ikke. Baseret på registerdata fra 2014 og 2015. 

Ser vi på børn med handicap under ét er der ikke samme tendens til lav 
risiko for skoleskift fra folkeskole til fri grundskole med høj 
uddannelsesprofil, her er der også, som for de resterende skoleskift, en øget 
risiko for børn med handicap (se bilag B). 

Børn med en ADHD-diagnose har 40 % mindre risiko (eller chance) for at 
foretage et skift fra en folkeskole til en fri grundskole i løbet af et 
skoleforløb i forhold til børn uden ADHD. Denne underrisiko ses, efter at der 
er taget højde for sociale baggrundsforhold og vel at mærke kun, når der er 
tale om at skifte til en fri grundskole med en høj uddannelsesprofil (bilag C).  

Der kan være flere fortolkninger på denne sammenhæng: Folkeskolerne er 
særligt gode til at rumme især de elever, hvis forældre ellers ville søge mod 
frie grundskoler med høj uddannelsesprofil; forældre til børn med ADHD 
søger i mindre grad mod frie grundskoler med en høj uddannelsesprofil, da 
de ikke finder, at dette er et godt skoletilbud til deres barn; de frie 
grundskoler med høje uddannelsesprofiler er mindre tilbøjelige til at 
indskrive børnene og foretager en form for frasortering. Sidste tolkning 
bakkes til dels op af resultaterne fra DEFACTUM (2018), der viser, at nogle 
PPR-medarbejdere fortæller om skoler, der er mere selektive i at optage 
børn med ADHD. 
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4. 4  ERF A RI NGER ME D UDSK RI VN ING E R HOS PP R OG 
SK OLELEDE RE 

Når et barn udskrives fra en fri grundskole, er det i sidste ende alene op til 
skolens ledelse at tage den beslutning. I de tilfælde, hvor barnet har været i 
forbindelse med PPR, vil medarbejdere herfra også ofte have været inde 
over hvis ikke beslutningen, så forløbet op til. 

I DEFACTUM (2018) spørges PPR-medarbejdere og skoleledere ind til, 
hvordan skolerne håndterer udfordrende forløb med børn med handicap og 
særlige behov, også i de tilfælde, hvor det ender i en udskrivning.  

De ti interviewede skoleledere har begrænset eller ingen erfaring med 
udskrivninger. Det er ikke overraskende, da der i Danmark er 551 frie 
grundskoler, og der derfor på en del af skolerne vil have været få eller ingen 
udskrivninger i løbet af de sidste par år. Lederne understreger generelt, at 
de har tydelige arbejdsgange og handlingsplaner, der igangsættes, når et 
barn mistrives. Derudover har de mulighed for at inddrage støtte fra PPR.  
PPR-medarbejderne har heller ikke mange eksempler på deciderede 
udskrivninger. 

ˮNogle gange, er de [forældrene] blevet skubbet lidt mere 
end andre, men jeg kan næsten ikke komme i tanker om en 
situation, hvor der har været et forløb, hvor forældrene sidder 
og siger, jamen vi vil have, at han bliver gående på skolen, og 
skolen bare siger, vi kan ikke overtales. Så oplever vi, vi 
kommer ind, hvor der har været en dialog omkring det, og 
hvor skolen siger, vi er kede af det, og vi ved, at forældrene 
også er kede af det.” 

– PPR-medarbejder

Flere PPR-medarbejdere nævner, at nogle skoler på grund af det familiære 
og religiøse tilhørsforhold, som den enkelte familie kan have til skolen, går 
langt og nogle gange for langt for at beholde en elev med særlige behov 
(DEFACTUM, 2018: 36).  

4. 5  RISIK O FOR SK O LEV ÆGRI NG  
Børn med handicap er sårbare i udskrivningssager. Udskrivninger kommer 
ofte som et resultat af længere tids mistrivsel og måske megen kontakt 
frem og tilbage mellem forældre og skole. Det kan være svært at finde en 
anden fri grundskole, og det kan være svært at blive optaget på en ønsket 
distriktsskole, hvis skolegangen afbrydes midt i et skoleår. Det kan kræve en 
afklaring af det rigtige skoletilbud, men der kan også være udfordringer i at 
finde en ledig plads på det pågældende klassetrin.  
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I rapporten ”Retten til uddannelse – Når børn med handicap ikke går i skole” 
(Institut for Menneskerettigheder, 2017) påpeges der alvorlige problemer 
med retsstillingen, når det handler om skolevægring for børn med bl.a. 
ADHD og autisme. Rapporten viser, at især utydelighed om beslutninger, 
lange ventetider og forvirring om sektoransvarlighed øger risikoen for og 
varigheden af skolevægring. Rapporten vedrører skolevægringssager i 
folkeskoleregi.  

Børn på de frie grundskoler er ikke omfattet af samme krav til 
dokumentation i et problematisk skoleforløb, ligesom der er begrænset 
klageadgang i forbindelse med specialpædagogisk støtte og udskrivning 
(mere herom i kapitel 6). Det er derfor nærliggende at antage, at også børn 
på de fri grundskoler kan opleve utydelighed om beslutninger, ligesom det 
at en overgang fra en skoletype til en anden kræver samspil mellem flere 
parter, kan øge risikoen for forvirring om sektoransvarlighed. Begge faktorer 
har ifølge rapporten om skolevægring betydning for både risikoen for og 
varigheden af skolevægring. 

Både skoleledere og PPR-medarbejdere kommer i interviewene også ind på 
risikoen for skolevægring, når et skoleforløb på en fri grundskole ophører, 
og et barn kan risikere at blive tabt mellem to stole.   

ˮOg så bliver det faktisk en lidt svær situation for samarbejdet 
[når et barn med handicap udskrives]. Skoleforløbet ophører 
på fri- og privatskolen. Vi har et tilbud på en folkeskole, men 
omvendt ønsker forældrene det ikke. Så oplever vi jo også 
nogle gange, at skoleforløbet ikke kun ophører på den frie 
grundskole, men i det hele taget. Altså 
fraværsproblematikken (…) er også et stigende problem, 
altså børn, der slet ikke går i skole, kommer i skole, bliver 
sendt i skole, der kan være mange årsager til det. Men det er 
et problem i stigning, især blandt børn med handicap.”                                  

– PPR-medarbejder 

Tildelt støtte følger ikke automatisk med i forbindelse med skift mellem 
folkeskoler og fri grundskoler. Det betyder i praksis, at når en elev udskrives 
fra en fri grundskole, så vil den nye folkeskole eller frie grundskole anmode 
om en ny udredning fra PPR og genansøge om støtte. Det samme gælder, 
hvis den enkelte frie grundskole og PPR vurderer, at barnet har behov for 
specialtilbud.  

Her nævner et par PPR-medarbejdere og en skoleleder, at barnet oftest 
kræves udskrevet til den lokale folkeskole, før der kan ske en eventuel 
overflytning til en specialskole. På den ene side kan der være nogle elever, 
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der af den ene eller anden grund i stedet trives godt på den lokale 
folkeskole og dermed ikke overføres til et specialtilbud. På den anden side 
kan det betyde endnu et unødigt skift for et barn, der alligevel har behov for 
et specialtilbud.  

4. 6  SAMME N FA T NI N G OM SK OLESK IF T 
Menneskeretten afskærer ikke frie grundskoler fra at udskrive eller bortvise 
elever, men både retten til uddannelse og retten til ikke at blive udsat for 
diskrimination skal respekteres. 

Der er få krav til skolernes håndtering af udskrivningssager og begrænsede 
retssikkerhedsgarantier for det enkelte barn og dets forældre i de tilfælde, 
hvor et barn udskrives. Det skyldes, at nogle af de centrale 
retssikkerhedsgarantier, som folkeskolen er underlagt i kraft af 
forvaltningsretten, ikke gælder for de frie grundskoler. 
Undervisningsministeriet har efter kritik fra Ombudsmanden om manglende 
høring af børn i udskrivningssager publiceret en række 
vejledningsmaterialer, der informerer om børns rettigheder efter 
børnekonventionen. 

VIVE (2018) undersøger for første gang sammenhængen mellem et barns 
handicap og skoleskift og finder, at børn med handicap er i stor overrisiko for 
at opleve et skoleskift både til og fra de frie grundskoler sammenlignet med 
børn uden et handicap. Overrisikoen består, når der tages højde for en lang 
række af øvrige faktorer, der kan have betydning for skoleskift. Et skoleskift 
er ikke lig en udskrivning, men tidligere undersøgelser viser, at over 
halvdelen af skoleskift kan tilskrives såkaldte ikke-naturlige årsager.  

Interviewene med PPR-medarbejdere og skoleledere peger på, at frie 
grundskoler oplever særlige udfordringer med børn med udadreagerende 
adfærd, der kan opstå i samspil med en ADHD-diagnose, og at nogle skoler 
kan være mere selektive med disse elever. Analyserne bekræfter, at børn 
med ADHD, som den eneste gruppe af børn med en diagnose, sjældnere 
bliver optaget på en fri grundskole. Men kun når vi ser på skoler med en høj 
andel af forældre med uddannelse ud over grundskolen. VIVE (2018) finder 
ikke, at børn med ADHD i højere grad skifter fra frie grundskoler, når først de 
er indskrevet. 

Sammenholdes den øgede risiko for skoleskift med de få 
retssikkerhedsgarantier og risikoen for perioder uden skolegang 
(skolevægring), står børn med handicap på de frie grundskoler ringere stillet 
i forhold til elever i folkeskolen eller elever uden handicap på de frie 
grundskoler.  
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Retssikkerhedsgarantierne kan have stor betydning for det enkelte barn og 
dets forældre i en udskrivningssag. De manglende retssikkerhedsgarantier 
betyder eksempelvis, at de frie grundskoler ikke er forpligtet til at give 
barnet og forældrene en begrundelse for barnets udskrivning. 
 
Fra og med 1. juli 2018 indebærer lov om forbud mod forskelsbehandling på 
grund af handicap, at Ligebehandlingsnævnet kan tage stilling til sager om 
forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Det 
betyder, at vigtigheden af den skriftlige dokumentation i forbindelse med 
(uretmæssige) udskrivninger øges, da Ligebehandlingsnævnet behandler 
sager på skriftligt grundlag (Institut for Menneskerettigheder, 2018). 
 
Hertil kommer, at der kan være udfordringer i at finde en ny fri grundskole 
efter en udskrivning, hvis barnet har et handicap og særlige behov.  
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5 TILSYN OG KLAGEADGANG 

I dette kapitel ser vi nærmere på, hvilke mekanismer der kan være med til at 
sikre, at børn med handicap har lige adgang til de frie grundskoler og ikke 
udsættes for diskrimination på grund af handicap. Forskellige mekanismer 
regulerer de frie grundskolers virke. Vi kigger i dette kapitel på tre aspekter: 
1) undervisningsmiljø og tilgængelighed, 2) tilsyn med skolerne og 3) 
(manglende) adgang til at klage over skolens beslutninger. 

5 . 1  UN DER VIS NI NGS MILJØ O G T ILGÆ NGELIGH ED  
Foruden adgang til støtte rettet mod den enkelte elev kan også de generelle 
rammer på en skole, herunder skolens undervisningsmiljø, have betydning 
for, om et barn med handicap har mulighed for at gå på den enkelte skole. 
 
Særligt kan manglende tilgængelighed på en skole betyde, at et barn med 
handicap udelukkes fra eller begrænses i at deltage i undervisningen samt 
øvrige aktiviteter på skolen. Forskellige typer af funktionsnedsættelser kan 
indebære forskellige krav til blandt andet skolens fysiske rammer, herunder 
bygningers samt klasse- og faglokalers indretning, indeklima mv.  
 
Bygningerne, som rummer de frie grundskoler, er ligesom øvrige bygninger 
underlagt en række minimumskrav til tilgængelighed, der er gældende i 
forbindelse med nybyggeri samt ved væsentlige ombygninger og 
anvendelsesændringer. I henhold til disse krav skal bygninger indrettes og 
udformes på en måde, der – under hensyn til bygningernes anvendelse – 
understøtter tilgængelighed og anvendelse for alle.  
 
Dansk skolelovgivning indeholder ingen regler, der specifikt angår udvikling 
af et inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap. Generelt for 
alle grundskoleelever, såvel på frie grundskoler som i folkeskolen, følger 
det af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 
(undervisningsmiljøloven), at deltagere i offentlig og privat undervisning har 
ret til et godt undervisningsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hertil kommer, at 
undervisningsmiljøet på skolerne skal fremme elevernes muligheder for 
udvikling og læring og derfor også omfatter uddannelsesstedets psykiske og 
æstetiske miljø. Elevers ret til et godt undervisningsmiljø efter 
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undervisningsmiljøloven omfatter fysisk, faglig og social tilgængelighed på 
uddannelsesstedet.21 
 
Med henblik på at skabe, fastholde og udvikle et godt undervisningsmiljø på 
den enkelte skole skal skoleledelsen sørge for, at der udarbejdes en skriftlig 
undervisningsmiljøvurdering, som inddrager aktuelle elevers opfattelse af 
undervisningsmiljøet på skolen. Undervisningsmiljøvurderingen skal 
revideres, når der sker ændringer af betydning for undervisningsmiljøet, dog 
minimum hvert tredje år.  
 
Undervisningsmiljøvurderingen omfatter ikke alene undervisningslokaler, 
men også kantineforhold, toiletter, skolegårde, boldarealer mv. samt de 
psykiske og æstetiske forhold på skolen. Undervisningsmiljøvurderingen 
kan omfatte alle forhold på skolen, som eleverne og ledelsen finder af 
betydning. I forarbejderne til undervisningsmiljøloven er det fremhævet, at 
et sådant forhold eksempelvis kan være tilgængelighed for personer med 
fysiske handicaps.22 Der er ikke fastsat krav om brug af bestemte metoder 
ved udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderingen, men den skal 
indeholde følgende fire faser:  
 

1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske 
undervisningsmiljø  

2) Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer  
3) Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og 

rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, samt  
4) Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

 
Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolen for elever 
og andre interesserede. Endvidere følger det af lov om gennemsigtighed og 
åbenhed i uddannelserne mv. (gennemsigtighedsloven), at gennemførte 
aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles undervisning skal 
offentliggøres lettilgængeligt på skolens hjemmeside. Dette omfatter også 
undervisningsmiljøvurderinger. 

5 . 2  TILSY N  
Set fra et menneskeretligt perspektiv kan effektive 
håndhævelsesmekanismer såsom tilsyn og individuel klageadgang være 
med til at fremme en generel efterlevelse af internationale forpligtelser 
samt forsyne den enkelte borger med en adgang til at gøre sine rettigheder 
gældende og få oprejsning i konkrete situationer. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører et overordnet tilsyn med 
undervisningen på de frie grundskoler. Tilsynet omfatter skolernes faglige 
resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse og tager 
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udgangspunkt i, at faglighed, kvalitetssikring og regeloverholdelse er et 
lokalt ansvar, der skal løftes af ledelsen og bestyrelsen på den enkelte 
skole. Tilsynet vurderer først og fremmest overholdelse af frihed og 
folkestyrekravet, og om skolen giver en undervisning, der står mål med 
undervisningen i folkeskolen. 
 
Hertil kommer øvrige former for tilsyn: Forældrekredsens tilsyn med 
skolens almindelige virksomhed samt skolens lokale faglige tilsyn, der 
varetages af en certificeret, ekstern tilsynsførende. Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet kan igangsætte et skærpet tilsyn med en fri 
grundskole, hvis der er konkret og begrundet tvivl om, hvorvidt skolens 
undervisning efter en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, eller hvorvidt skolen i sit formål og hele 
sit virke lever op til frihed og folkestyrekravet. Styrelsen kan beslutte, at 
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skolen er beliggende, skal 
varetage det skærpede tilsyn eller dele heraf. 

5 . 2 . 1  T I LS Y N  ME D  U N D E RV I S N IN G S MI LJ Ø  
Foruden de forskellige tilsynsformer efter friskoleloven er de frie 
grundskoler også omfattet af tilsynet efter undervisningsmiljøloven, som 
udøves af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Tilsyn efter 
undervisningsmiljøloven blev indført i 2017. 
 
Dansk Center for Undervisningsmiljø fører tilsyn med elevers ret til et godt 
undervisningsmiljø og skoleledelsens forpligtelse til at sørge for, at kravene 
til et sådant undervisningsmiljø bliver opfyldt. Centret fører endvidere tilsyn 
med udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderinger og de elementer, der 
skal indgå i disse. 
  

Tilsynene kan foretages på forskellig vis, for eksempel ved stikprøvekontrol 
af kvaliteten af uddannelsesstedernes antimobbestrategier eller 
undervisningsmiljøvurderinger eller ved kontrol med, om de er 
offentliggjort på uddannelsesstedets hjemmeside. Centret kan også 
foretage forskellige undersøgelser af, hvordan eleverne har oplevet deres 
inddragelse i arbejdet og den efterfølgende information om de fastsatte 
planer og strategier. Tilsynet udøves på skriftligt grundlag. 
 
Retten til et godt undervisningsmiljø er i undervisningsmiljøloven relativt 
bredt beskrevet, således at den godt kan rumme elementer af betydning for 
skabelsen og tilstedeværelsen af et inkluderende undervisningsmiljø for 
børn med handicap. Dansk Center for Undervisningsmiljø har da også 
udarbejdet en vejledning om tilgængelighed i grundskolen med fokus på 
fysisk tilgængelighed. 
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5 . 3  K LAGEM ULIGHE D ER  
I en sag om udskrivning fra en fri grundskole har barnet og forældrene ringe 
muligheder for at påklage skolens beslutning. Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet har alene vejledt de frie skoler om, at de bør høre eleven i en 
udskrivningssag. Det betyder, at den enkelte frie grundskole i princippet kan 
opsige samarbejdet med forældrene og udskrive et barn med dags varsel. 
Forældrene til et barn på en fri grundskole står altså alene med muligheden 
for at anmode ledelsen om at genvurdere deres beslutning eller klage til 
den forældreledede bestyrelse. Hertil kommer at de almindelige 
forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier ikke finder anvendelse i 
udskrivningssager for de frie grundskoler, jf. omtalen af dette problem i 
rapportens kapitel 4.  

Der en mulighed for at adressere manglende overholdelse af rettigheder for 
børn med handicap på frie grundskoler i kraft af adgangen til at klage til 
Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden har en særlig forpligtelse til at 
påse efterlevelse af internationale forpligtelser på børneområdet. Fravær af 
bindende regler på et givent område betyder imidlertid, at ombudsmanden 
er afskåret fra at anvende sine sædvanlige reaktionsmuligheder i forbindelse 
med en konkret klage. På områder, hvor der er fastsat bindende regulering, 
er disse reaktionsmuligheder dog begrænset til fremsættelse af kritik eller 
afgivelse af henstillinger til en myndighed. Som individuelt 
retshåndhævelsesorgan har ombudsmanden derfor begrænsede 
muligheder, blandt andet kan ombudsmanden ikke tilkende godtgørelser 
for krænkelse af rettigheder. 

For så vidt angår muligheden for at klage over (manglende) 
specialpædagogisk støtte, adskiller reglerne for de frie grundskoler sig fra 
reglerne for folkeskolen. Der er ingen klagemuligheder for forældre til børn 
på frie grundskoler. På Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside 
informerer styrelsen om, at forældre, i tilfælde af at barnet ikke får den 
nødvendige socialpædagogiske støtte ”i første omgang skal (…) kontakte 
ledelsen på skolen og vende sagen med den. Det er skolens ansvar at møde 
elevens behov”23.  

Det står i kontrast til folkeskoleområdet, hvor forældre har ret til en skriftlig 
begrundelse for skolelederens tildeling af specialundervisning senest 14 
dage efter afgørelsen, hvorefter forældre kan klage til Klagenævnet for 
Specialundervisning, der sekretariatsbetjenes af Ankestyrelsen. Forældre til 
børn med handicap på de frie grundskoler er derfor afhængige af 
skoleledelsens gode vilje og samarbejde, i tilfælde hvor forældrene er 
uenige i en afgørelse om specialundervisning. Det gør det også umuligt at 
klage i de tilfælde, som flere PPR-medarbejdere fortæller om, hvor 
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forældre vurderer, at deres barn reelt ikke modtager støtte i det antal timer, 
der er blevet tildelt. 
 
Oplever et barn eller barnets forældre, at barnet udsættes for ulovlig 
forskelsbehandling i forbindelse med indskrivning i eller udskrivning fra et 
skoletilbud, har de mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet. 
Ligebehandlingsnævnet er en gratis og forholdsvis ubesværet adgang til at 
få prøvet sager om ulovlig forskelsbehandling. Nævnets kompetence er dog 
afgrænset til nationale retsgrundlag, der indeholder forbud mod 
forskelsbehandling. 
 
Som tidligere nævnt indeholder dansk ret fra 1. juli 2018 et lovfæstet forbud 
mod forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. 
Fra da af vil der således være adgang til at klage til Ligebehandlingsnævnet 
over forskelsbehandling på grund af handicap på privat- og friskoleområdet. 
Da forbuddet ikke omfatter en pligt til rimelig tilpasning, vil nævnet 
imidlertid være afskåret fra at behandle sager om dette.  
 

5 . 4  SAMME N FA T NI N G OM TILS Y N OG K LAGEA DGA NG  
De forskellige tilsynsordninger koncentrerer sig i vidt omfang om 
undervisningens kvalitet, og der føres ikke tilsyn med, om skolerne generelt 
tilbyder et inkluderende undervisningsmiljø eller undlader at 
forskelsbehandle elever med handicap.  
 
De frie grundskoler er ligesom folkeskolerne underlagt 
undervisningsmiljøloven, der kræver, at den enkelte skoles ledelse, i samråd 
med eleverne, skal udarbejde en skriftlig vurdering af skolens 
undervisningsmiljø. Vurderingen skal indeholde forslag til, hvordan 
undervisningsmiljøet kan forbedres, og hvordan denne udvikling kan 
realiseres. Der er ikke på nuværende tidspunkt et krav om, at denne 
vurdering indeholder et særligt fokus på den fysiske, psykiske og sociale 
tilgængelighed for børn med handicap.  
 
Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet en vejledning om fysisk 
tilgængelighed, men skolerne er ikke retligt forpligtet til at inddrage 
vejledningen i deres undervisningsmiljøvurdering. Der er dog intet til hinder 
for, at undervisningsmiljøloven vil kunne rumme retten til et inkluderende 
undervisningsmiljø og et specifikt krav om at inddrage tilgængelighed i 
undervisningsmiljøvurderinger.  
 
Beskyttelsen af børn med handicaps rettigheder på privat- og 
friskoleområdet udfordres desuden af, at der kun i meget begrænset 
omfang er adgang til at klage over manglende efterlevelse af retten til 
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inkluderende uddannelse. Hertil kommer, at der ikke er adgang til at klage 
over beslutninger om specialpædagogisk støtte på de frie grundskoler, i 
modsætning til hvad der gælder for tilsvarende beslutninger på 
folkeskoleområdet. 
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6 KONKLUSION OG 
ANBEFALINGER 

Frie grundskoler er og har historisk set altid været kendetegnet ved 
betydelige frihedsgrader. Det er en stærk tradition i dansk skolekultur, at de 
frie grundskoler kun i begrænset omfang er underlagt statslig regulering, 
uanset at de modtager betragtelige tilskud fra det offentlige. En tradition, 
der kan henføres til skolernes særstatus som et alternativ til folkeskolen og 
den grundlovsfæstede skolefrihed.  
 
Blandt de frie grundskolers grundlæggende friheder er friheden til selv at 
bestemme, hvilke elever de vil have på skolen. Skolerne afgør således frit, 
hvilke børn de vil optage på skolen, ligesom det står dem frit for at udskrive 
og bortvise elever. Der er en risiko for, at denne såkaldte elevfrihed kommer 
i konflikt med børn med handicaps grundlæggende rettigheder efter FN’s 
Handicapkonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 
herunder retten til inkluderende uddannelse og retten til ikke at blive udsat 
for diskrimination. 
 
Denne rapport har vist, at vi ikke generelt har et opdelt skolesystem, i hvert 
fald ikke for så vidt angår skillelinjen mellem folkeskolen og de private 
grundskoler. Andelen af børn med handicap er overordnet set lige så stor på 
de frie grundskoler som på folkeskolerne, når der ses bort fra, at de frie 
grundskoler ikke kan oprette specialklasser. De frie grundskoler informerer i 
ringere grad om mulighederne for tilpasning og tilgængelighed på deres 
hjemmesider, men det har altså ikke givet sig udslag i den generelle 
fordeling af elever med handicap. 
 
De analyser, der ligger til grund for denne rapport, viser dog også tydeligt, at 
børn med handicap i langt højere grad er udsat for skoleskift. Det gælder 
både skoleskift fra folkeskolen til en fri grundskole og skift fra en fri 
grundskole til en folkeskole. Der er intet i de foretagne analyser, som peger 
på, at de frie grundskoler generelt skiller sig af med børn med handicap, og 
det har ikke været muligt inden for rapportens rammer at undersøge 
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årsagerne bag de mange skift, som børn med handicap er udsat for, hverken 
på folkeskolerne eller på de frie grundskoler. 
 
Udtalelserne fra PPR-medarbejdere og skoleledere understøtter, at 
skoleskift kan være en vanskelig situation for børn med handicap og kan føre 
til risiko for at blive fanget mellem to stole og stå helt uden skoletilbud. Ofte 
vil der skulle ske fornyet visitation til støtte, og barnet bliver dermed bragt i 
en usikker situation. 
 
Det forhold, at der ikke generelt er væsentlig forskel på de frie grundskoler 
og folkeskolerne med hensyn til fordelingen af elever med handicap, 
udelukker ikke, at der kan være stor forskel på, hvordan de enkelte skole 
arbejder med at skabe et inkluderende miljø, eller at der kan være skoler, 
som diskriminerer børn med handicap. Tallene viser også, at risikoen for 
skoleskift er højere for børn med handicap i de frie grundskoler end for børn 
med handicap i folkeskolen. 
 
Materialet, der ligger til grund for denne rapport peger på, at nogle typer af 
handicap er mere attraktive at inkludere end andre, og at nogle skoler i 
ringere grad optager børn med udadreagerende handicap. Dette gælder 
særligt skoler, hvor forældrene har en høj uddannelsesmæssig baggrund. 
 
Når den øgede risiko for skoleskift sammenholdes med den betydelige 
frihed til at udskrive samt vælge, hvilke elever der skal gå på skolen, som 
den enkelte frie grundskole har, så er det vores konklusion, at barnets ret til 
inkluderende uddannelse uden diskrimination bør styrkes. 
 
Rapportens anbefalinger retter sig mod følgende områder: 
 

→ Forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier skal finde anvendelse i 
sager om udskrivning af elever 

→ Klageadgang i sager om specialpædagogisk bistand 
→ Pligt til rimelig tilpasning i lov om forbud mod forskelsbehandling på 

grund af handicap 
→ Pligt til at fremme et inkluderende undervisningsmiljø i 

undervisningsmiljøloven 

6. 1  FOR VA LT NI NGSR ETLIGE 
RETSS IK K ERHE D SGAR A NTI ER SK A L FI NDE 
AN VE ND ELSE I  S AGER OM U DSK RI VN ING  

 
Som det fremgår af VIVE (2018), har børn på de frie grundskoler en øget 
risiko på 27 % for at skifte skole fra en fri grundskole til en folkeskole – selv 
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når der tages højde for de sociale baggrundsfaktorer, som også kan have 
indflydelse på skolevalg. Betydningen af handicap er stor og peger på, at 
handicap og de særlige behov og problemer, der kan opstå for et barn i et 
skoleforløb, kan spille en afgørende rolle i mange skoleskift, herunder 
udskrivningssager.  
 
Menneskeretten afskærer i princippet ikke en fri grundskole fra at udskrive 
eller bortvise en elev, men såvel retten til uddannelse som retten til ikke at 
blive udsat for diskrimination yder barnet en væsentlig beskyttelse og sætter 
således grænser for brugen af sådanne foranstaltninger. Det er blandt andet 
en forudsætning, at udskrivningen ikke er udtryk for diskrimination.  
 
I udskrivningssituationer er der en risiko for sammenstød mellem 
grundlæggende rettigheder for børn med handicap på den ene side og de 
frie grundskolers selvbestemmelse på den anden side. 
 
Risikoen for kollision mellem menneskeretten og de frie grundskolers 
elevfrihed forværres af, at de frie grundskoler ikke er underlagt regler, der 
opstiller retssikkerhedsmæssige garantier for barnet og forældrene i en 
udskrivningssituation. Sådanne regler er ikke til hinder for, at elever bliver 
udskrevet eller bortvist fra en fri grundskole, men de kan blandt andet 
bidrage til, at skolen træffer sin afgørelse på et ordentligt grundlag, og at 
eleven og forældrene i højere grad forstår begrundelsen for skolens 
beslutning. 
Ombudsmanden har tidligere kritiseret de frie grundskoler for ikke at høre 
barnet i sager om udskrivning, som børnekonventionen foreskriver. 
 
INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ANBEFALER: 
→ At Undervisningsministeriet tager initiativ til at sætte forvaltningslovens 

regler om aktindsigt, partshøring og begrundelse eller regler svarende til 
disse i kraft for de frie grundskoler. 

 

6.2  K LAGEA DGA NG I  SAGER  OM SPE CI ALPÆ DAG OGISK  
BIST AN D  

De frie grundskoler er forpligtet til at yde specialpædagogisk bistand i lighed 
med folkeskoleområdet. Ansøgning om specialpædagogisk bistand 
udarbejdes i samarbejde mellem PPR og skoleledelsen og i dialog med 
forældrene. Flere PPR-medarbejdere nævner også vejledning og støtte til 
specialundervisning som en af deres centrale opgaver, når de rådgiver i 
forbindelse med specialpædagogisk bistand. 
 
Da penge til specialundervisning ikke er øremærket, men takstbaseret, giver 
det de frie grundskoler betydelige frihedsgrader til at afholde 
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undervisningen for den enkelte elev efter vurdering af PPR og 
skoleledelsen. 
 
I tilfælde, hvor der opstår uenigheder, eksempelvis hvis forældrene ikke 
mener, at specialundervisningen er tilstrækkelig eller på anden måde ikke 
lever op til PPR’s vurdering, har forældre til børn på frie grundskoler, 
modsat folkeskoler, ingen klageadgang.  
 
Her er forældrene henvist til at gå i dialog med skoleledelsen eller klage til 
skolebestyrelsen. Dette på trods af, at de frie grundskoler kan søge om 
tilskud til specialpædagogisk støtte og benytte PPR på lige fod med 
folkeskolerne. 
 
INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ANBEFALER: 
→ At der på privat- og friskoleområdet etableres klageadgang i sager om 

specialpædagogisk bistand, i lighed med hvad der gælder på 
folkeskoleområdet.  
 

6. 3  PLIGT T IL  RI MELI G TILP ASN ING I  L OV OM FOR BUD 
MOD FO RSK ELSB EHA NDLI NG P Å G RU ND AF  
HA NDIC AP  

Set fra et menneskeretligt perspektiv kan effektive 
håndhævelsesmekanismer såsom tilsyn og individuel klageadgang være 
med til at fremme en generel efterlevelse af internationale forpligtelser 
samt forsyne den enkelte borger med en adgang til at gøre sine rettigheder 
gældende og få oprejsning i konkrete situationer. 
 
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, der gælder 
fra og med 1. juli 2018, indebærer, at de frie grundskoler, ligesom 
folkeskolerne, bliver forpligtet til ikke at diskriminere på grund af handicap, 
og at frie grundskoleelever, herunder via deres forældre, kan indbringe 
sager om diskrimination på grund af handicap for Ligebehandlingsnævnet. 
 
Loven medtager imidlertid ikke pligten til rimelig tilpasning. Det betyder, at 
de frie grundskoler ikke umiddelbart vil være forpligtede til at sikre rimelig 
tilpasning i konkrete situationer, hvor en elev med handicap anmoder om 
justeringer eller tilpasninger for at have lige muligheder for at deltage i 
undervisningen eller skolens liv i det hele taget. 
 
Selv hvis skolen kan imødekomme elevens særlige behov gennem 
støtteforanstaltninger er der ikke i lovgivningen noget til hinder for, at 
skolen i stedet vælger at udskrive eleven – altså en situation, hvor der 
muligvis er tale om diskrimination i form af nægtelse af rimelig tilpasning.  
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I undersøgelserne, der ligger til grund for denne rapport, er der flere tegn 
på, at der er forskelle mellem de enkelte frie grundskoler, når det handler 
om at skabe et inkluderende skolemiljø i forhold til børn med handicap. 
Ifølge nogle af PPR-medarbejderne er der en tendens til, at nogle frie 
grundskoler er mindre tilbøjelige til at indskrive og hurtigere til at udskrive 
børn med nogle typer af udadreagerende adfærd. Også registerdataene 
tyder på forskelle skolerne imellem. VIVE (2018) finder således tegn på, at 
større skoler (med over 350 elever) har betydelig færre børn med såkaldt 
udadreagerende handicap, herunder ADHD, ODD og CD, og at det er mindre 
sandsynligt for børn med disse handicap at skifte til en fri grundskole med 
en høj uddannelsesprofil i løbet af et skoleforløb.  

Det følger af handicapkonventionen, at manglende opfyldelse af pligten til 
rimelig tilpasning udgør diskrimination på grund af handicap. 
Fremhævelsen af pligten til rimelig tilpasning i artikel 24 om uddannelse er 
en understregning af, at staten har pligt til at sikre effektiv beskyttelse mod 
diskrimination på grund af handicap også på uddannelsesområdet, hvorfor 
loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, særligt for 
så vidt angår uddannelsesområdet, bør omfatte en pligt til rimelig 
tilpasning. 

Der er efter de gældende regler ringe klageadgang for frie grundskoleelever 
og deres forældre i de tilfælde, hvor en fri grundskole tilsidesætter barnets 
ret til inkluderende uddannelse uden diskrimination. Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet fører alene tilsyn med kvaliteten af undervisningen, 
og om skolen lever op til frihed og folkestyrekravet. Styrelsen fører altså 
ikke tilsyn med, om der sker diskrimination i sager om udskrivninger. 

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ANBEFALER: 
→ At Folketinget indfører en pligt til rimelig tilpasning på

uddannelsesområdet i loven om forbud mod forskelsbehandling på
grund af handicap.

→ At Undervisningsministeriet sikrer et tilsyn med, om de frie grundskoler
efterlever forbuddet mod diskrimination på grund af handicap, herunder
i udskrivningssager, og generelt sikrer børn med handicaps ret til
inkluderende uddannelse.

6. 4  INK LU DE REN DE UN DER VIS NI NGS MILJØ SOM E T 
K RITE RI UM E FTE R U NDE R VIS NI N GSMILJØLO VE N  

Flere af skolelederne i DEFACTUM’s interviewundersøgelse giver udtryk for, 
at de både skal og gerne vil rumme børn med handicap. Der er også mange 
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eksempler på former for rimelig tilpasning, som hver dag finder sted på de 
frie grundskoler. 
 
Der er også tegn på, at nogle frie grundskoler bærer en stor del af opgaven 
med at inkludere børn med handicap, mens andre bærer en mindre del. Der 
er lige nu ingen tilsyn med, hvorvidt de frie grundskoler sikrer et 
inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap.  
 
De frie grundskoler er ligesom folkeskolerne underlagt et krav om at udføre 
og udvikle undervisningsmiljøvurderinger. Disse vurderinger kan lægge 
vægt på skolens fysiske, faglige og sociale tilgængelighed. Der er på 
nuværende tidspunkt intet krav om, at et inkluderende undervisningsmiljø 
for børn med handicap er en del af vurderingen. 
 
INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ANBEFALER: 
→ At Undervisningsministeriet sikrer, at et inkluderende undervisningsmiljø 

for børn med handicap bliver et element i 
undervisningsmiljøvurderinger, jf. undervisningsmiljølovens §§ 6 og 7, 
og at Dansk Center for Undervisningsmiljø forpligtes til aktivt at føre 
tilsyn med, om de frie grundskoler tilvejebringer og opretholder et 
inkluderende undervisningsmiljø for børn med handicap. 

 
 
 
 
  

56 



7 HENVISNINGER 

Anvendt KommunalForskning (AKF) (2012): Privatskolerne og det sociale 
ansvar. 

Undervisningsministeriet (2015): At lytte og inddrage – FN’s 
børnekonvention og de frie skoler. 

Analyse & Tal (2017): Friskolernes elever. Registerbaseret 
sammenligning af friskole- og folkeskoleelevers sociale baggrund. 

Cevea (2010): Notat: De private enklaveskoler svigter det sociale ansvar. 

Danmarks Evalueringsinstitut (2015): Inklusion på de frie grundskoler. En 
kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller 
anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige 
lektioner. 

Danmarks Evalueringsinstitut (2016): Udskrivning af elever. En 
undersøgelse af omfanget og den eksisterende praksis på de frie 
grundskoler, efterskolerne og de frie fagskoler.  

DEFACTUM (2018): Adgang til skolegang på frie grundskoler for børn og 
unge med handicap. 

Epinion (2017): Frit skolevalg. 

Institut for Menneskerettigheder (2016): Diskrimination og handicap. 

Institut for Menneskerettigheder (2017): Retten til uddannelse – Når børn 
med handicap ikke går i skole. 

Institut for Menneskerettigheder (2018): Børn med handicap på de frie 
grundskoler. Juridisk baggrundsnotat. 

Undervisningsministeriet (2015): Jeg har ret til at blive lyttet til – om dine 
rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen. 

Undervisningsministeriet (2017): Vandringer mellem folkeskoler og frie 
grundskoler.  

Undervisningsministeriet (2017): Sådan inddrages eleverne. FN’s 
børnekonvention og de frie skoler. 

KAPITEL 8 

57 



VIVE (2018): Børn med handicap: Indskrivning og skoleskift på de frie 
grundskoler. 

Bilag A: Udvalgte handicap mv. og deres definitioner 

1. Udadreagerende adfærd Adfærdsforstyrrelser F91, herunder oppositionel adfærdsforstyrrelse F91.3, inklusive 
ADHD F90 (se nedenfor). 

   ADHD Barnet har fået stillet diagnosen hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) på en psykiatrisk 
syge- husafdeling. ICD-10: F90. 

2. Autismespektrum-forstyrrelse Autisme spektrum forstyrrelse er en samlet betegnelse for en bred gruppe af 
beslægtede vanskeligheder. ICD-10: F84.0-3 samt F84.5-9. 

3. Udviklingshæmning Denne variabel dækker over forskellige betegnelser for mental retardering, dvs. 
diagnoser som sinkestadium og åndssvaghed i lettere grad, debilitet, imbecilitet i 
lettere grad, imbecilitet i sværere grad, åndssvaghed i dyb grad, idioti og ikke 
specificeret åndssvaghed1). ICD-10: F70-F79; inklusiv Downs syndrom (se 
nedenfor). 

   Downs syndrom Downs syndrom. ICD-10: Q90. 

4. Intet talesprog Mennesker uden et talesprog vil ofte også have multible funktionsnedsættelser, ofte 
med bevægelsesvanskeligheder og ofte sansefunktionsnedsættelser. ICD-10: F80, 
R47, R62.0, Q00-Q07 
Adfærdsmæssige forstyrrelser og emotionelle forstyrrelser, opstået i barndom 
eller opvækst, herunder stammen. ICD-10: F98. 

5. Sensorisk handicap Høretab. ICD-10: H90-91, H93-H95, samt Blindhed og svagsyn. ICD-10: H54. 

6. Bevægelseshandicap En samlebetegnelse for en lang række syndromer og diagnoser, symptomer for 
nerve- og bevægelsessystem ICD-10: R25-29, samt følgetilstande efter læsion af 
hals og krop, arm eller ben. ICD-10: T91-94; inklusive spastisk lammelse (se 
nedenfor). 

   Spastisk lammelse Hjerneskade hos små børn, paralysis cerebralis infantilis. ICD-10: G80. 

7. Belastningsreaktion Reaktioner på svær belastning, og tilpasningsreaktioner, herunder Posttraumatisk 
belast- ningsreaktion ICD-10: F43. 
Inklusive angst F41 og depression F32 (se nedenfor). 

   Angst Andre angsttilstande, der ikke er fobiske ICD-10: F41. 

   Depression  Depressiv enkeltepisode ICD-10: F32. 

8. Hjernerystelse m.m. Erhvervet hjerneskade, opstået pga. sygdomme eller ulykker (ICD-10: S06), samt 
psykiske lidelser som følge af hjerneskade, dysfunktion eller legemligt syndrom 
(ICD-10: F06), post- traumatisk hjernesyndrom (ICD-10: F07.2) kronisk 
posttraumatisk hovedpine. (ICD-10: G 44.3); inklusive epilepsi (se nedenfor). 

   Epilepsi Epilepsi. Der kan være forskellige grader, og mange kan blive anfaldsfrie med 
medicin. ICD- 10: F80.3, G40. 

Kilde: VIVE (2018) 
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Bilag B: Procentdel af børn med og uden et af de otte oplistede 
handicap, der skifter til og fra frie grundskoler med henholdsvis høj og 
lav uddannelsesprofil 
 

 
Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.16 og tabel 1.17 i VIVE (2018). Tabellen medtager kun handicap på baggrund af 
diagnoser, der fremgår af registeroplysninger i Landspatientregisteret. Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 medtages 
ikke. Baseret på registerdata fra 2014 og 2015. 
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Bilag C: Odds ratio for, at børn skifter mellem folkeskole og fri 
grundskole fra 2014 til 2015 

Model 1: Uden 
baggrundsfaktorer 

Model 2: Med 
baggrundsfaktorer 

Skift til fri 
grundskole 
Odds ratio 

Skift til 
folkeskole 
Odds ratio 

Skift til fri 
grundskole 
Odds ratio 

Skift til 
folkeskole 
Odds ratio 

1. ADHD m.m. - - - - 
2. Autismespektrumforstyrrelse - - - - 
4. Intet talesprog - 1,4 1,2 1,3 
5. Sensorisk handicap 1,3 - 1,3 - 
6. Bevægelseshandicap - 1,2 - 1,3 
7. Belastningsreaktion 1,4 2,0 1,5 1,7 
8. Hjernerystelse m.m. 1,2 1,2 1,2 1,3 

Sociale baggrundsforhold: 
Begge forældre har alene en 

grunduddannelse 
 - - 

Høj indkomst i 2014 1,2 0,7 
Uden for arbejdsstyrken i 2014 - 1,4 
Længerevarende arbejdsløs i 2014 1,2 
Familieopløsning før 2015 0,8 1,5 
Barnet er ikke dansk statsborger i 2014 - - 

Skolekarakteristika: 
Skole med relativt få familier med lav 

indkomst i 20151 
1,3 0,5 

Skole med relativt få familier med alene 
grunduddannelse i 2015  

4,3 0,2 

Et eller flere af ovenstående handicap (1-8) 1,16 1,31 1,19 1,27 
Barnets køn (pige=1) 1,2 - 1,2 - 
I alt skoleskift 8.610 3.489 8.610 3.489 
I alt antal skolebørn 404.499 78.023 404.499 78.023 

Udarbejdet på baggrund af tal fra tabel 1.13 og tabel 1.18 i VIVE (2018). Elever i specialklasse i 2014 eller 2015 medtages 
ikke. Endvidere er der kun få børn i folkeskolen eller de frie grundskoler, der er udviklingshæmmede, således medtages 
denne handicapgruppe ikke i analyserne. Modellerne er justeret for alder, og kun signifikante risikofaktorer er medtaget. 
Kilde: Registerdata, 2015. 

Tabellen viser odds ratioer for skift mellem frie grundskoler og folkeskoler, 
alt efter om der er identificeret et handicap i Landspatientregisteret. Odds 
ratio er et udtryk for, hvor meget en faktor eller egenskab påvirker risikoen 
for et givent udfald, i dette tilfælde skift af skoletype. Hvis odds ratio er over 
1 er det mere sandsynligt at skifte, hvis den er under 1, er det mindre 
sandsynligt at skifte, og hvis den er omkring 1, er det lige så sandsynligt at 
skifte, som hvis denne egenskab ikke var til stede. Der er anført en streg, hvis 
den nævnte faktor ikke hænger signifikant sammen med skoleskift. 
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Bilag D: Odds ratio for at børn skifter mellem folkeskole, og fri 
grundskole til en skole med en høj uddannelsesprofil, fra 2014 til 2015  

Skift til fri 
grundskole 
Odds ratio 

Skift til 
folkeskole 
Odds ratio 

Antal i  
folkeskole 

2014 

Antal i fri  
grundskole 

2014 

1. ADHD m.m. 0,6 - 4.899 379 
2. Autismespektrumforstyrrelse - - 2.379 250 
4. Intet talesprog - 1,6 8.793 838 
5. Sensorisk handicap 1,3 - 11.182 1.295 
6. Bevægelseshandicap - - 14.792 1.632 
7. Belastningsreaktion - 1,5 4.788 511 
8. Hjernerystelse m.m. 1,2 - 21.130 2.524 

Sociale baggrundsforhold: 
Begge forældre har alene en grunduddannelse  0,4 1,4 32.154 759 
Høj indkomst i 2014 1,8 0,7 11.639 2.581 
Uden for arbejdsstyrken i 2014 0,7 1,4 65.009 2.902 
Længerevarende arbejdsløs i 2014 1,6 1.253 
Familieopløsning før 2015 0,8 - 129.167 10.855 
Barnet er ikke dansk statsborger i 2014 0,7 - 37.893 1.378 

Skolekarakteristika: 
Fri grundskole med relativt få familier med lav 

indkomst i 2015 
5,7 0,9 91.015 24.660 

Et eller flere af ovenstående handicap (1-8) 1,14 1,174 58.571 6.425 
Barnets køn (pige=1) 1,2 - 199.144 20.937 
I alt skoleskift 4.378 1.352 4.378 1.352 
I alt antal skolebørn 400.267 78.023 400.267 41.002 

Tabel 1.18 i VIVE (2018). De 4.232 børn, som skifter fra folkeskole til fri grundskole med mindre uddannede forældre, er 
udeladt fra den analyse, som første søjle giver resultaterne af. Modellerne er justeret for alder, og kun signifikante 
risikofaktorer er medtaget. Kilde: Registerdata, 2015. 
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