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I april 2019 fik I tilsendt materiale om nye parallelsamfundsindikatorer til 

bemærkninger. De nye indikatorer indføres fra i år i kvalitetstilsynet med 

folkeskoler og ungdomsuddannelser som en konsekvens af Aftale af 9. 

maj 2018 om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallel-

samfund. Det risikobaserede tilsyn skal være med til at identificere og af-

hjælpe mulige parallelsamfundsproblematikker på skoler og afdelinger af 

gymnasiale ungdomsuddannelser. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har foretaget prøvekørs-

ler af og gennemgået data med henblik på fastlæggelse af grænseværdier. 

I vedlagte notat kan I se de grænseværdier for hver indikator, der vil 

blive lagt til grund for udtagelse af skoler og afdelinger til tilsyn. 

 

Når en skoles/afdelings resultater på en indikator overskrider grænse-

værdien, vil STUK undersøge skolen/afdelingen nærmere med henblik 

på en beslutning om evt. udtagelse til tilsyn.  

 

For så vidt angår erhvervsuddannelserne er aftalepartierne tidligere ble-

vet orienteret om, at der arbejdes på en indikator frem mod skoleåret 

2020/21 for høj andel elever, der ikke består dansk. STUK vurderer dog, 

at det ikke er muligt at benytte indikatoren, da det ikke er alle erhvervs-

uddannelser, der har dansk som fag, og da de elever, der har dansk som 

fag på deres erhvervsuddannelse, ikke nødvendigvis skal til prøve i faget.  

 

Udvikling af øvrige databaserede indikatorer  

STUK arbejder videre med at vurdere mulighederne for udvikling af øv-

rige databaserede indikatorer, herunder vold mod skolens personale, 

marginaliserede elever (folkeskolen) og oplevet religiøs chikane mv. 

(ungdomsuddannelserne).  
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Til jeres orientering er vedlagt et notat med en nærmere beskrivelse af til-

synet med parallelsamfund, som igangsættes umiddelbart efter sommer-

ferien. Som det fremgår af notatet, indføres det som en ny del af tilsynet 

på folkeskoleområdet, at de relevante kommuner inviteres til møde i 

STUK forud for en beslutning om udtagelse til tilsyn. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


