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Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

Medlem af Folketinget Karina Adsbøl (DF) har den 2. november stillet 

følgende spørgsmål nr. S 149, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 149: 

”Mener ministeren, at det er i orden, at en kommune sidder lægefaglige 

vurderinger af et barns behov overhørig?” 

Svar: 

Børn og unge i den undervisningspligtige alder må ikke være uden under-

visning. Kommunerne har pligt til på tværs af både undervisnings- og so-

cialområdet at sørge for, at elever med fravær, fx som følge af psykiske 

lidelser, kommer tilbage i skole med den nødvendige støtte. Det er på in-

gen måde er i orden, hvis et barn ikke er i skole i et helt år uden at få til-

budt den fornødne støtte. 

 

Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte i skolen 

skal tilbydes et specialundervisningstilbud, der kan opfylde deres behov. 

Det skal ske i samråd med forældrene og efter pædagogisk psykologisk 

rådgivning. I den pædagogiske psykologiske vurdering kan indgå udtalel-

ser fra sagkyndige, fx lægelige vurderinger.  

 

Forældre har mulighed for at klage over kommuner og skolers afgørelser 

om specialundervisning, herunder indholdet af den pågældende foran-

staltning. 

 

Der er endvidere mulighed for, at barnet og familien kan tilbydes social-

pædagogisk støtte og/eller behandling i tilknytning til barnets undervis-

ningstilbud, jf. nedenfor om rammerne for støtte efter serviceloven. 

 

Da sagen således også omhandler det sociale område, har jeg bedt social- 

og ældreministeren om et bidrag til besvarelsen. Social- og ældreministe-

ren svarer: 
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”For mig viser den omtalte sag, hvor afgørende det er med en forebyg-

gende og tidlig indsats, dels for at gribe børn i tide inden problemerne 

opstår, dels for at sikre, at problemerne ikke forværres, inden den rette 

hjælp gives.  

 

Desuden hæfter jeg mig ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge med en 

psykisk lidelse og deres familie mødes af en relevant og velkoordineret 

indsats på tværs af ressortområder og sektorer. På socialområdet er ser-

viceloven indrettet således, at kommunerne er forpligtet til at yde hjælp 

og støtte til alle udsatte børn, unge og deres familier uanset årsagen til 

deres behov for støtte og hjælp. Dette kan fx være hjælp eller støtte til 

nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller pædagogisk støtte. Denne 

hjælp er central, når familier fx oplever særligt belastede perioder grundet 

mentale helbredsproblemer hos barnet. 

 

Jeg kan desuden oplyse, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i øjeblik-

ket arbejder sammen med en bred følgegruppe på et fagligt oplæg, der 

skal danne grundlag for regeringens udspil til en kommende 10-årsplan 

for psykiatrien. Planen skal lægge sporene til en mere moderne psykiatri, 

der er ligestillet med andre sygdomsområder. Vi skal både arbejde for 

bedre forebyggelse, så færre får behov for indlæggelse, og for en mere 

helhedsorienteret behandling til de mennesker, som får brug for behand-

ling.” 

 

Det bemærkes, at samme spørger har stillet BUU alm. del spm. 23 om 

samme sag. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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