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Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN’s børnekonvention og privatskolerne
1. Jeg har modtaget ministeriets brev af 20. marts 2017 som svar på mit brev
af 26. december 2016 og i forlængelse af møde den 8. marts 2017 mellem
Folketingets Ombudsmand og Undervisningsministeriet.
Jeg har noteret mig, at ministeriet har fulgt min henstilling om at overveje lovgivning som middel til efterlevelse af FN’s børnekonventions artikel 12 om
barnets ret til at blive hørt på privatskoleområdet.
Ministeriet vurderer, at lovgivning er et muligt middel til at sikre efterlevelse af
artikel 12, idet ministeriet og ombudsmandsinstitutionen i så fald får mulighed
for at påse overholdelsen af nationale regler om inddragelse.
Jeg har også noteret mig, at ministeriet accepterer min vurdering af, at der
ikke i dag foreligger bindende regler på området, og at ministeriet herefter vil
lægge denne retsopfattelse til grund.
Ministeriet oplyser, at der er enighed med de frie skolers foreninger om, at det
er væsentligt, at børnekonventionen efterleves på de frie skoler, og at der arbejdes i sektoren på at sikre en inddragelse.
Det eksisterende vejledningsmateriale kan imidlertid efter ministeriets opfattelse konkretiseres mere, så de frie skoler får bedre og mere handlingsorienteret vejledning til, hvornår og hvordan de skal inddrage eleverne ved en påtænkt udskrivning. Ministeriet vil offentliggøre nyt vejledningsmateriale snarest
muligt og i 2018 gennemføre en ny evaluering af, om vejledningsmaterialet
har ført til den ønskede inddragelse af eleverne.
Hvis det reviderede vejledningsmateriale ikke fører til den ønskede inddragelse af eleverne, vil ministeren søge Folketingets tilslutning til at gennemføre
den fornødne lovgivning.
2. Jeg tager det anførte til efterretning.
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Samtidig skal jeg imidlertid bemærke følgende:
Som Undervisningsministeriet ved, har jeg undervejs i sagsforløbet haft forståelse for ministeriets ønske om at opnå den inddragelse af elever, som konventionen kræver, gennem dialog og vejledning af skolerne frem for gennem
lovgivning. Jeg har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på de særlige traditioner
på privatskoleområdet.
Jeg rejste imidlertid sagen over for ministeriet tilbage i 2014, og som anført i
mit brev af 26. december 2016 må jeg nu – ca. tre år senere – konstatere, at
ministeriets informations- og vejledningsindsats endnu ikke har ført til, at barnets ret til at blive hørt efter børnekonventionens artikel 12 kan betegnes som
efterlevet på privatskoleområdet.
Hertil kommer, at vejledninger ikke er bindende for skolerne. Jeg vil derfor
heller ikke fremover som led i mit arbejde på børneområdet have mulighed for
at behandle sager, hvor en elev ikke er inddraget i overensstemmelse med
artikel 12.
Ligeledes vil ministeriet efter det oplyste ikke umiddelbart kunne gribe ind over
for en privatskole i tilfælde af tilsidesættelse af vejledningen.
Det overordnede ansvar for at sikre efterlevelsen af elevernes ret til at blive
hørt efter konventionen påhviler Undervisningsministeriet, og det kan ikke afvises, at ministeriets beslutning om – i stedet for lovgivning – at fortsætte informations- og vejledningsindsatsen vil have den konsekvens, at det foreliggende konventionsproblem bliver trukket yderligere i langdrag.
3. Jeg har på denne baggrund i dag orienteret Folketingets Undervisningsudvalg og Folketingets Retsudvalg om, at det fortsat ikke kan lægges til grund,
at barnets ret til at blive hørt efter artikel 12 i FN’s børnekonvention bliver efterlevet fuldt ud på privatskoleområdet, og at det ikke kan afvises, at ministeriets beslutning om – i stedet for lovgivning – at fortsætte informations- og vejledningsindsatsen vil have den konsekvens, at det foreliggende konventionsproblem bliver trukket yderligere i langdrag.
Jeg har også orienteret om, at jeg ikke kan hjælpe i sager, hvor en elev ikke
har været inddraget forud for udskrivning eller bortvisning, så længe der ikke
er bindende regler på området.
Jeg henviser til ombudsmandslovens § 12, stk. 2, hvorefter ombudsmanden i
forbindelse med sin virksomhed skal overvåge, om gældende love eller administrative bestemmelser er forenelige særligt med Danmarks internationale
forpligtelser til at sikre børns rettigheder, herunder FN’s konvention om bar-
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nets rettigheder. Bliver ombudsmanden opmærksom på mangler, skal ombudsmanden give Folketinget og vedkommende minister meddelelse herom.
Til ministeriets orientering vedlægger jeg kopi af mine breve til udvalgene.
4. Jeg beder ministeriet om at orientere mig om resultatet af evalueringen i
2018, når resultatet foreligger. Hvis ikke resultatet foreligger den 1. juni 2018,
beder jeg ministeriet om at orientere mig om status for evalueringen på dette
tidspunkt.
Jeg lægger på min hjemmeside en opfølgning på de tre nyheder, som jeg
tidligere har offentliggjort om sagen.
Med venlig hilsen

Kopi til:
Folketingets Retsudvalg
Folketingets Undervisningsudvalg
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