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Til samtlige kommunalbestyrelser 

Undervisningen i interne skoler i dagbehandlingstilbud og på an-

bringelsessteder 

_______________________________________________________ 
 

Undervisningsministeriet gjorde med brev af 20. april 2016 samtlige 

kommunalbestyrelser opmærksomme på de gældende regler om under-

visning i interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder. 

 

Baggrunden for brevet var, at Folketingets Ombudsmand havde konsta-

teret, at tre ud af fem undersøgte interne skoler ikke gav undervisning i 

folkeskolens fulde fagrække. Ombudsmanden konstaterede desuden, at 

der ofte ikke er dokumentation for afgørelser om fritagelse af enkelte 

elever for undervisning i et eller flere fag, og at gældende regler om frita-

gelse for fag bliver heller ikke fulgt. 

 

Undervisningsministeriet bad herefter i efteråret 2016 Rambøll Manage-

ment Consulting om at undersøge undervisningen i interne skoler i dag-

behandlingstilbud og på anbringelsessteder. 

 

Der fremgår følgende af Rambølls rapport fra marts 2018 om undersø-

gelsen af interne skoler: 

 

 Mange børn og unge, der modtager specialundervisning i en intern 

skole i et dagbehandlingstilbud eller på et anbringelsessted, modta-

gerikke undervisning i folkeskolens fulde fagrække. 

 En fjerdedel af de interne skoler gennemfører ikke en samlet under-

visningstid, der opfylder minimumskravene i folkeskoleloven. 

 Mange af de interne skoler følger ikke de gældende regler om frita-

gelse af elever for undervisning i et eller flere fag. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører et tematisk tilsyn 

med otte interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.  
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Tilsynet, som er under afslutning, understøtter konklusionerne i Ram-

bølls rapport om, at de interne skoler ikke overholder de gældende regler 

om fagrækken, undervisningstidens samlede varighed (minimumstimetal-

lene) og fritagelse af elever for undervisning i et eller flere fag. 

 

Undervisningsministeriet skal på den baggrund indskærpe, at kommu-

nalbestyrelsen er ansvarlig for, at undervisningen i interne skoler i kom-

munen gives i overensstemmelse med den gældende lovgivning og gen-

nem et fornødent tilsyn påse, at reglerne overholdes. 

 

Undervisningsministeriet skal særligt gøre opmærksom på følgende: 

 Alle elever på interne skoler skal have tilbudt den fulde fagrække og 

skal som følge heraf også tilmeldes og aflægge alle folkeskolens prø-

ver, medmindre de helt særlige fritagelsesregler i bekendtgørelsen 

om folkeskolens prøver kan finde anvendelse. 

 

 Fritagelse for fag kan kun ske i forhold til den enkelte elev på betin-

gelse af: 

o at der foreligger en pædagogisk-psykologisk vurdering, 

o at forældre samtykker i, at eleven bliver fritaget for faget, 

o at eleven får anden undervisning i stedet for undervisningen i det 

pågældende fag. 

 

Hvis undervisningen på den interne skole ikke lever op til kravene i fol-

keskoleloven, kan undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller på an-

bringelsesstedet ikke fortsætte. Kommunalbestyrelsen skal i så fald sørge 

for, at undervisningspligten opfyldes på anden vis. 

 

De gældende regler er uddybet i medfølgende bilag om folkeskolelovgiv-

ningens regler og ministeriets vejledning om tilsynspraksis. 

 

Elever på de interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsesste-

der hører til gruppen af de mest socialt udsatte børn og unge, og under-

søgelser viser, at eleverne på de interne skoler har den største risiko for 

at miste kontakten til uddannelsessystemet i forhold til øvrige børn og 

unge. 

 

Der vil på den baggrund blive iværksat et udvalgsarbejde, der blandt an-

det skal se på rammerne for undervisningen i interne skoler på dagbe-

handlingstilbud og anbringelsessteder. Udvalget skal have fokus på data-

grundlaget, tilsynet og de lovgivningsmæssige rammer på tværs af social- 

og undervisningsområdet. 

 

For yderligere at understøtte, at elever på de interne skoler får det under-

visningstilbud, som de har krav på efter folkeskoleloven, vil Under-

visningsministeriet umiddelbart gennemføre en række ændringer af gæl-

dende bekendtgørelser på området. Ændringerne vil bl.a. omfatte krav til 
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godkendelse af fritagelser for fag og indberetning af resultater fra aflagte 

prøver. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Liz Nymann Lausten 

Kontorchef 

Center for Grundskole 


