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Svar på spørgsmål 162 (Alm. del): 

I brev af 26. februar 2021 har udvalget efter ønske fra Anni Matthiesen 

(V), Ellen Trane Nørby (V) og Mai Mercado (KF) stillet mig følgende 

spørgsmål: 

Spørgsmål 162:  

”Vil ministeren i forlængelse af ministerens besvarelse af BUU alm. del 
spørgsmål P og Q oplyse, om ministeren vil være med til at ændre lov-

givningen, så der indføres opsættende virkning, når forældre klager over, 

at deres børn med specielle behov bliver segregeret til et undervisnings-

tilbud mod barnet og forældrenes ønske?” 

Svar: 

Opsættende virkning er ikke reguleret i folkeskoleloven eller forvalt-

ningsloven. Efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger er ud-

gangspunktet, at en klage ikke har opsættende virkning. Men den, der 

skal træffe afgørelse i sagen, kan efter en konkret afvejning tillægge kla-

gen opsættende virkning. 

 

Regeringen mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre lovgiv-

ningen, så der indføres opsættende virkning som foreslået. 

 

Det vil betyde, at et barn i alle tilfælde og uanset barnets undervisnings-

mæssige behov skal blive i sin almene klasse, indtil en klagesag er afgjort, 

selvom både skolen og pædagogisk psykologisk rådgivning vurderer, at 

det er absolut påkrævet, at barnet får specialundervisning i en special-

klasse eller specialskole.  

 

Jeg mener, at det er værre, at barnet risikerer ikke at få den specialpæda-

gogiske støtte, som barnet vurderes at have behov for. 
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Til jeres baggrund kan oplyses, at både Klagenævnet for Specialundervis-

ning og kommunerne har mulighed for at give klager opsættende virk-

ning efter en konkret afvejning i den enkelte sag.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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