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København, den 23. august 2018

Høring over lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben
overfor vedvarende dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for
standsning af børnecheck mv.
Danske SOSU-skoler og Bestyrelsesforeningen for Social-og sundhedsskoler kvitterer hermed for
invitationen til at afgive høringssvar til Undervisningsministeriet i høring over udkast til forslag til lov om
ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for
alemengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, lov om social service og lov om ændring af en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver
i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt præsterende folkeskoler, styrket
forældreansvar, gennem mulighed for standsning af børnecheck, konsekvens indgriben overfor dårligt
præsterende ungdomsuddannelsesinstitutioner mv.)
Idet foreningerne anerkender det overordnede sigte med lovforslaget - bekæmpelse af parallelsamfund findes lovforslaget generelt meget vidtgående og foreningerne tillader sig at betvivle, at den ønskede effekt
på parallelsamfundene opnås alene gennem tvangsforanstaltninger og skærpede sanktioner.
For så vidt angår lovforslagets § 6, der indeholder øgede beføjelser til Undervisningsministeren i relation til
såkaldt ”dårligt præsterende ungdomsuddannelsesinstitutioner” finder foreningerne den foreslåede
udvidelse af ministerens beføjelser helt unødvendig.
I den forbindelse stilles der spørgsmålstegn ved formuleringen af den foreslåede § 30, stk. 6, idet
foreningerne finder, at ministerens eventuelle pålæg til andre institutioner skal formuleres således, at det
omfatter alle, påbegyndte elever, der har retskrav på optagelse.
Imidlertid indeholder den nuværende lovgivning efter foreningernes opfattelse helt tilstrækkelige
beføjelser til både at monitorere og sanktionere institutionernes opfyldelse af mål og øvrige krav.
Foreningerne er af den opfattelse af erfaringerne med ministeriets dialogbaserede tilsyn såvel som med det
økonomiske tilsyn er så gode, at der i den fastlagte tilsynsplan er sikret tilstrækkeligt fokus på både rammer
og kvalitet.
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Foreningerne anbefaler derfor, at de i lovforslagets § 6 anførte ændringer udgår af lovforslaget. Herudover
har foreningerne ikke andre specifikke bemærkninger til lovforslaget enkelte elementer.

Med venlig hilsen
På foreningernes vegne
e.b.
Michael Kümmel
chefkonsulent

Danske SOSU-skoler og B-SOSU
Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 København K
tlf. 42 41 35 01, e-mail: lederforeningen@sosu.dk, b-sosu@sosu.dk

