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I forbindelse med behandlingen af (L 51) Forslag til Lov om ændring af 
lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og 
mere varieret skoledag) har udvalget i brev af 8. november 2013 stillet 
mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1:
”Ministerens kommentarer udbedes til henvendelsen fra Det Danske 
Suzuki Institut, jf. L 51 – bilag 3. Ministeren bedes herunder oplyse, om 
ministeren kan støtte instituttets forslag til ændring af den foreslåede § 
33, stk. 9, eller evt. en ændring med en anden lignende formulering.”

Svar:
Jeg er enig i, at Det Danske Suzuki Institut befinder sig i en særlig situa-
tion, som der skal findes en løsning på. 

Jeg agter derfor at fremsætte et ændringsforslag, som vil imødekomme 
Det Danske Suzuki Institut. 

Ændringsforslaget forventes formuleret som følger:

”Til § 1

1. I den under nr. 71 foreslåede bestemmelse i § 33, stk. 8 og 9, ændres 
»den kommunale« til: »en statsligt støttet eller kommunal«.

[Muligheden for at opfylde undervisningspligten ved musikundervisning 
udvides med musikundervisning på en statsligt støttet musikskole]
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Efter den ved lovforslagets § 1, nr. 71, foreslåede bestemmelse i § 33, 
stk. 9, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder 
sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale 
musikskole. Det fremgår af bemærkningerne hertil, at der med betegnel-
sen kommunal musikskole henvises til kommunale musikskoler, som 
kommunalbestyrelserne i henhold til musiklovens § 3, stk. 3, er forpligtet 
til at drive enten som en kommunal institution eller en selvejende institu-
tion med kommunalt tilskud. 

Staten yder refusion af udgifter til kommunale musikskoler, hvilke allere-
de er omfattet af forslaget, og derudover støtter staten én musikskole via 
Statens Kunstråd (fra 1. januar 2014 Statens Kunstfond); Det Danske 
Suzuki Institut. Instituttet er anerkendt for sit arbejde og er søgt fra et 
større opland. 

Med forslaget udvides muligheden for at opfylde undervisningen ved i 
begrænset omfang at deltage i musikundervisning uden for skolen til 
også at omfatte statsligt støttede musikskoler. Det betyder, at elever i 
folkeskolen i begrænset omfang vil kunne opfylde deres undervisnings-
pligt ved deltagelse i musikundervisning ved Det Danske Suzuki Institut. 
Bestemmelsen vil dog også i fremtiden kunne omfatte andre musiksko-
ler, hvis de måtte opnå statsligt tilskud. 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 71.”

Med venlig hilsen

Christine Antorini


