Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Den 28. august 2018
Vedrørende sagsnr.: 18/08441

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 Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) 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 almengymnasiale 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.)
DEG er positive over for lovforslagets overordnede sigte, der kan bidrage til at bekæmpe udvikling af
parallelsamfund.
DEG har følgende bemærkninger:
Jf. lovforslagets § 5 og § 6, der indeholder øgede beføjelser til Undervisningsministeren i relation til såkaldt
”dårligt præsterende ungdomsuddannelsesinstitutioner”, finder foreningerne, at de eksisterende
lovgivninger er tilstrækkelige, og den foreslåede udvidelse af ministerens beføjelser ikke er nødvendig.
I den forbindelse stilles der spørgsmålstegn ved formuleringen af den foreslåede § 53 stk. 6 og § 30 a, stk. 6.
DEG er af den opfattelse, at ministerens eventuelle pålæg til andre institutioner skal formuleres således, at
det omfatter alle elever, der er påbegyndt en uddannelse og som har retskrav på optagelse.
DEG finder, at den eksisterende lovgivnings mål- og rammestyring indeholder tilstrækkelige beføjelser til
både at opfylde mål og andre krav. DEG er af den opfattelse, at 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.
Foreningerne anbefaler derfor, at de ændringer, der er anført i § 5 og § 6 udgår af lovforslaget.
På foreningernes vegne
Bodil Hoier
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