
Fra: Poul Exner <pe@skole-foraeldre.dk> 
Sendt: 7. oktober 2022 11:59 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Cc: Rasmus Edelberg; Regitze Spenner Ishøy; Morten Kruse 
Emne: Høringssvar - udskydelse af revisionsbestemmelse 
Vedhæftede filer: Høringssvar_SoF.pdf 
 
Til Departementet, Børne- og Undervisningsministeriet 
 
Hermed vedhæftet Skole og Forældres høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af 
lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne-
og ungeydelse Udskydelse af revisionsbestemmelse). 
 
Venlig hilsen 
 
Poul Exner 
Specialkonsulent 
 

 
Valdemarsgade 8, 2. sal 
1665 København V 
 
Direkte telefon: 3386 0208 
Mobil: 4277 0236 
pe@skole-foraeldre.dk 

www.skole-foraeldre.dk 
 
Støt Skole og Forældres arbejde med 20 kr. om måneden. 
Bliv medlem og få magasinet Skolebørn i din postkasse. 
www.skole-foraeldre.dk/medlem eller sms ”skole” til 1204. 
  
Køb Håndbog for skoleforældre. Din guide til de vigtigste 10 år i dit barns liv. 
https://www.skole-foraeldre.dk/håndbog 
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Skole og Forældre 
 

Valdemarsgade 8, 2. sal 
1665 København V 

Tlf. 3326 1721 
 

post@skole-foraeldre.dk 
www.skole-foraeldre.dk 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Departementet 

AGRGRUND@uvm.dk 

Rikke.Norregaard@uvm.dk 

Dato: 7. oktober 2022 
 
 
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om 
friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse 
(udskydelse af revisionsbestemmelse) 

 

Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til udkastet til lovforslag. 

Det er beklageligt, at der endnu ikke er gennemført en evaluering, og at det derfor er nødvendigt igen 

at udskyde revisionen, da der er tale om regler med stor konkret betydning for mange børn og 

forældre. 

Den gentagne udskydelse af revisionen af loven bør imidlertid ikke få som konsekvens, at alt ligger 

stille på dette område. Skole og Forældre ser således fortsat gerne et forstærket fokus på kvalitet i 

sprogscreeningsredskaber, ledelsesmæssig prioritering af området og bedre muligheder for at 

rekruttere pædagogisk personale med speciale i dansk som andetsprog til skolerne.  

Det er vigtigt, at udviklingsarbejdet sker på baggrund af viden, og Skole og Forældre støtter en 

grundig evaluering, men vi mener fortsat, at der allerede nu er en del, der kan gøres. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Edelberg   Cecilie Harrits 

Formand for Skole og Forældre  Næstformand for Skole og Forældre 

Dir. tlf. 2327 0538                                    Dir. tlf. 2840 5030 

rae@skole-foraeldre.dk    ch@skole-foraeldre.dk  
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Fra: Tine Kirkegaard <tki@fsl.dk> 
Sendt: 7. oktober 2022 11:40 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Emne: Høringssvar - Frie Skolers Lærerforening - Udskydelse af revisionsbestemmelse 
Vedhæftede filer: Høringssvar Udskydelse af revisionbestemmelse.pdf 
 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Hermed høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening. 
 
Venlig hilsen 
Tine Kirkegaard 
Konsulent 
- Kommunikation og politik 
T: 8746 9110 || M: 2182 8811 
E: tki@fsl.dk || www.fsl.dk 

  

mailto:tki@fsl.dk
https://www.fsl.dk/


 

 

 

 

 

 

   
Risskov d. 7. oktober 2022 

 
 
Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening 
 
Vedr. 
 
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af lov 
om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om so-
cial service og lov om en børne- og ungeydelse (Udskydelse af revisions-
bestemmelse) 
 
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at kommentere på 
ovennævnte forslag. 
 

Det er særdeles beklageligt, at revisionsbestemmelsen endnu engang fore-

slås udskudt, og tænkerne ledes unægtelig hen på begrebet ’syltekrukke’.  

 

Indførelse af obligatoriske sprogprøver for ganske små børn og en potentiel 

standsning af børne- og ungeydelsen har utvivlsomt store menneskelige 

omkostninger for de implicerede. Der er tale om en i forvejen udsat befolk-

ningsgruppe, hvilket understreger behovet for, at tempoet sættes op og at 

såvel evaluering som de politiske forhandlinger afsluttes i folketingsåret 

2022/2023.  

Vi har i Frie Skolers Lærerforening naturligvis forståelse for, at COVID-19 

har forsinket evalueringsprocessen. Således kan den første udskydelse f re-

vionsbestemmelsen forsvares, men yderligere et års udskydelse mener vi 

ikke er berettiget. Her tager vi de udsatte børn og familiers parti, og opfor-

drer til, at de politiske forhandlinger afsluttes inden endnu en børnegruppe 

trækkes igennem møllen. At fortsætte praksis uden et evidensbaseret 

grundlag, er ikke i børnenes interesse. 

 

Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed med yderligere kommen-

tarer eller for evt. spørgsmål. 

 

 

 

 

Monica Lendal Jørgensen 

Formand Frie Skolers Lærerforening 

M: 2758 1384 

E: mlj@fsl.dk 



Fra: Mette Nielsen <MENI@DI.DK> 
Sendt: 7. oktober 2022 11:26 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Cc: Mikkel Haarder; Anne Kyed Vejbæk 
Emne: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar  
Vedhæftede filer: Høringssvar_DI.pdf 
 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Kære Rikke 
 
Se venligst vedhæftede.  
 
Vh Mette 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Nielsen 
Chefkonsulent 
 
(+45) 3377 3869 
(+45) 6170 3023 (Mobil) 
meni@di.dk 
di.dk 

 
 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter  
persondata i DI’s Privatlivspolitik 

 
 

mailto:meni@di.dk
http://di.dk/
http://di.dk/Pages/Forsiden.aspx
https://di.dk/privatlivspolitik


*SAG* 

Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 
sprogprøver og styrket forældreansvar 
 
DI takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovenstående lovudkast.  
 
DI finder det fornuftigt, at revisionen af loven afventer den igangværende evaluering. DI 
har ikke yderligere bemærkninger.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Nielsen 
Chefkonsulent 

Børne- og Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Att. Rikke Nørregaard 

7. oktober 2022 
MENI 

DI-2022-13810 



Fra: Karen Il Wol Knudsen <kwk@handicap.dk> 
Sendt: 7. oktober 2022 10:45 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Emne: DH høringssvar over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar 
Vedhæftede filer: DH hørin-603645.docx 
 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Til Børne- og Undervisningsministeriet, att.: Rikke Nørregaard 
 
Hermed fremsendes høringssvar fra Danske Handicaporganisationer over udkast til lovforslag om ændring 
af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service 
og lov om en børne- og ungeydelse (Udskydelse af revisionsbestemmelse). 
 
I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål til vores bemærkninger. 
 
Venlig hilsen 
 
Karen Il Wol Knudsen 
Chefkonsulent 
 
Direkte: +45 3638 8553 
Mobil: +45 5132 8688 
E-mail: kwk@handicap.dk 
 

 
 
Danske Handicaporganisationer (DH) arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre: Deltage, bidrage og være 
en del af fællesskabet. DH er fælles talerør for 35 handicaporganisationer og repræsenterer alle typer handicap. 
 
Følg os på handicap.dk, Facebook, Twitter og LinkedIn. 
 
Vi behandler personoplysninger om dig. Se her vores databeskyttelsespolitik 

 
 
 

mailto:kwk@handicap.dk
http://www.handicap.dk/
https://www.facebook.com/Handicapformand/
https://twitter.com/Thorkild_Olesen
https://www.linkedin.com/company/danske-handicaporganisationer
https://www.handicap.dk/om-dh/privatlivs-og-databeskyttelsespolitik/


 

 

DH er talerør for handicaporganisationerne og repræsenterer alle typer af handicap - fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse. 

35 handicaporganisationer med cirka 340.000 medlemmer er tilsluttet DH. 

 

Blekinge Boulevard 2 

2630 Taastrup, Danmark 

Tlf.:  +45 3675 1777 

dh@handicap.dk 

www.handicap.dk 

 

07. oktober 2022 / kwk_dh 

Sag 20-2022-00539 

Dok. 603645 
 

Til Børne- og Undervisningsministeriet 

AGRGRUND@uvm.dk og Rikke.Norregaard@uvm.dk 

 

DH høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om æn-
dring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler 
m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Udsky-
delse af revisionsbestemmelse) 

Med lovforslaget udskydes revisionen af loven endnu en gang, denne gang til folketingsåret 2023/2024.  

 

Tidligere var årsagen for udskydelse af lovrevisionen, at evalueringen ikke blev igangsat pga. COVID-19. 

Børne- og Undervisningsministeriet kunne på daværende tidspunkt ikke udføre den evaluering, der skal 

udarbejdes inden revisionen af loven. DH havde naturligvis forståelse for, at det ikke var muligt at gennem-

føre evalueringen i den forløbne periode med nedlukninger. 

 

Uanset baggrunden for forslaget om endnu en udskydelse af lovrevisionen, finder DH, at det er ærgerligt, at 

lovrevisionen bliver udskudt. Vi ser et behov for hurtigst muligt at få ændret lovgivningen således, at fravær 

over 15 procent skal ikke føre til standsning af udbetaling af børne- og ungeydelsen, hvis fraværet skyldes 

barnets handicap/funktionsnedsættelse, uanset om barnet har en diagnose eller ej. Det fremgår af loven og 

lovens bemærkninger. 

 

Alligevel kan vi forstå, at forældre til børn med fx skolevægring bliver ramt af lovgivningen, fordi nogle skoler 

registrerer skolevægringen som ulovligt fravær. Det kan skyldes, at de ikke anerkender, at fraværet eksem-

pelvis skyldes barnets mistrivsel, som følge af handicap og et manglende inkluderende læringsmiljø.  

 

DH vil derfor opfordre til, at man i den kommende evaluering har fokus på netop denne problematik. Pro-

blematikken kan eventuelt belyses ved at koble data om børn med handicap fra fx patientregistret eller PPR 

med kommunernes data om modtagere af børne- og ungeydelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Thorkild Olesen 

formand 

 

  

 



Fra: Michael Buch Kristensen <mbk@friskolerne.dk> 
Sendt: 7. oktober 2022 09:28 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Cc: Maren Skotte 
Emne: Høringssvar - Udskydelse af revisionsbestemmelse - FRISKOLERNE 
Vedhæftede filer: Høring - Udskydelse af revisionsbestemmelse - Friskolerne.pdf 
 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Hermed høringssvar fra FRISKOLERNE.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Michael Buch Kristensen 

Juridisk konsulent 
 
Friskolernes Hus 
Middelfartvej 77 
5466 Asperup 
 
mbk@friskolerne.dk 
www.friskolerne.dk 
 
TLF: 62613013 / 44227931 
 
______________________________ 
 

       
 
Tilmeld dig vores nyhedsbreve:  

 

 
Læs den nyeste udgave af Magasinet Friskolen: 

https://www.friskolerne.dk/
mailto:mbk@friskolerne.dk
http://www.friskolerne.dk/
https://www.facebook.com/friskolerne/
https://www.facebook.com/friskolerne/
https://www.instagram.com/friskolerne/
https://twitter.com/friskolerne
https://www.friskolerne.dk/nyheder/abonner-paa-nyt-fra-friskolerne
http://www.magasinetfriskolen.dk/


 
 
Hold øje med kursuskalenderen:  

 

 

www.magasinetfriskolen.dk
https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer
https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/ledelse-af-fri-skole-2023_23FS13


                                     
                               
 
Børne- og Undervisningsministeriet  
 
Att.: Rikke.Norregaard@uvm.dk, AGRGRUND@uvm.dk 
  
 
 
 
            
            07.10.22 
 
 
Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om folke-
skolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en 
børne- og ungeydelse (udskydelse af revisionsbestemmelse) 
 
Dansk Friskoleforening takker for muligheden for at svare på nærværende udkast vedr. 
udskydelse af revisionsbestemmelsen vedr. bl.a. bestemmelser om obligatoriske sprog-
prøver i udsatte boligområder. 
 
Vi er i FRISKOLERNE positive overfor, at man tager sig tiden til at gennemføre en ordent-
lig evalueringsproces, og at man tilstræber en grundig efterfølgende proces som led i re-
visionen af de for udkastet relevante bestemmelser.  
 
Vi vil i FRISKOLERNE meget gerne lægge op til, at den faktiske revision bliver en så åben 
proces som muligt, og at resultater fra evalueringen bliver gjort offentligt tilgængelige, 
således at arbejdet baseres på gennemsigtighed og inddragelse af relevante interessen-
ter. Dette for at sikre, at der er proportionalitet og sammenhæng mellem formålet med 
bestemmelsen og anvendelserne af bestemmelserne i praksis, herunder ift. ressourcer 
og om bestemmelsernes formål evt. kan løftes på en anden og for eleverne mindre ud-
stillende vis. 
 
Vi ser frem til dialog, når evalueringen er færdiggjort.  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Peter Bendix Pedersen 
Formand 
 
Og  
 
Søren Stein Brinck 
Sekretariatsleder 

Dansk Friskoleforening 

Middelfartvej 77 

5466 Asperup 

 

62 61 30 13 

kontakt@friskolerne.dk 

www.friskolerne.dk 
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Fra: Laura Katrine Gravesen <LKG@dlf.org> 
Sendt: 6. oktober 2022 09:36 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Cc: Bolette Larsen; Regitze Flannov; Anders Andersen 
Emne: Høringssvar fra DLF over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse 

vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 
12.00 

Vedhæftede filer: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 
sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00; 
Høringssvar fra DLF vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar.pdf 

 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Kære Rikke  
 
Vedhæftet er høringssvar fra Danmarks Lærerforening vedrørende udskydelse af revision af 
bestemmelserne om sprogprøver og styrket forældreansvar. 
 
Mvh 
Laura 
 
 
 
Venlig hilsen 

 

Laura Katrine Gravesen   
Uddannelsespolitisk konsulent   
Uddannelsespolitik   

 Direkte: +45 2834 5087   

 Mobil:  +45 2834 5087   

 Danmarks Lærerforening 

Vandkunsten 12 

1467 København K 

  

      

 
 
 
 
 
 

Fra: Dlf Hovedpostkasse <dlf@dlf.org>  
Sendt: 26. september 2022 09:29 
Til: Politisk betjening <postia@dlf.org> 
Cc: Forhandlingsafd <Forhandlingsafd@dlf.org>; Skoleafdelingen <Skoleafdelingen@dlf.org> 
Emne: VS: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 
forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
 

http://www.dlf.org/
https://www.facebook.com/dlforg
https://www.facebook.com/dlforg
https://twitter.com/dlforg
https://www.instagram.com/laererforeningen/
mailto:dlf@dlf.org
mailto:postia@dlf.org
mailto:Forhandlingsafd@dlf.org
mailto:Skoleafdelingen@dlf.org


Fra: Rikke Nørregaard <Rikke.Norregaard@uvm.dk> 
Sendt: 23. september 2022 17:06 
Til: Advoksamfundet; foreningen@adoption.dk; atp@atp.dk; Ankestyrelsen; 

bkf@bkchefer.dk; bupl@bupl.dk; lederforeningen@bupl.dk; Børnerådet; 
bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; 
Danmarks Evalueringsinstitut; dif@dif.dk; Dlf Hovedpostkasse; 
info@privateskoler.dk; dst@dst.dk; da@da.dk; info@blind.dk; dcum@dcum.dk; 
Dansk Erhverv (høring); drc@drc.ngo; dhf@dhf-net.dk; Emballageindustrien; 
DM@DM.DK; metal@danskmetal.dk; post@danskoplysning.dk; dp@dp.dk; 
ad@skoleidraet.dk; ds@socialraadgiverne.dk; Danske Advokater; ddl@ddl.dk; 
bestyrelserne@deg.dk; lederne@deg.dk; mail@danskegymnasier.dk; 
kontakt@dgsnet.dk; info@dgi.dk; dh@handicap.dk; 
bestyrelsesforeningen@vuc.dk; vuc@vuc.dk; Danske Professionshøjskoler; 
Danske Regioner; dse@skoleelever.dk; bestyrelserne@sosu.dk; sosu@sosu.dk; 
Dus; los@los.dk; mail@dukh.dk; dch@dch.dk; akn@dkr.dk; dssv@dssv.dk; 
djoef@djoef.dk; info@efterskoleforeningen.dk; lbh@sde.dk; kontakt@eeo.dk; 
Erhvervsstyrelsen CKR; foa@foa.dk; fgu@fgu.dk; mail@finansdanmark.dk; 
fa@fanet.dk; info@fsleder.dk; info@fadd.dk; hej@friefagskoler.dk; dj@sctib.dk; 
fkf@kristne-friskoler.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; tat@tat.dk; info@fffp.dk; 
info@fobu.dk; ligevaerd@ligevaerd.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsl@fsl.dk; 
df@friskoler.dk; post@iffd.dk; isobro@isobro.dk; info@humanrights.dk; 
info@justitia-int.org; Ankestyrelsen; Kommunernes Landsforening; 
info@kostskoler.dk; kontakt@kraka.org; dfk@kriminalforsorgen.dk; 
formand@la10.dk; lu@lus.dk; lfs@lfs.dk; lh@handelselever.dk; 
Jakob.Holst@brk.dk; lederne@lederne.dk; post@lilleskolerne.dk; 
info@opendenmark.dk; kontor@ordblind.org; 
landsforeningen@plejefamilierne.dk; info@privateskoler.dk; 
Hoeringer@redbarnet.dk; info@rigsrevisionen.dk; UVM - RBL; UVM - Rådet for 
de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser; SIRI Rådet for Etniske 
Minoriteter; Rådet for Socialt Udsatte; UVM - Rådet for Voksen- og 
Efteruddannelse; info@steinerskolerne.dk; shv@aarhus.dk; 
mail@sjaeldnediagnoser.dk; skolelederne@skolelederne.org; post@skole-
foraeldre.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sl@sl.dk; Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering; post@teamdanmark.dk; udbetalingdanmark@atp.dk; 
info@uddannelsesforbundet.dk; info@uddannelseslederne.dk; lok@frbvuc.dk; 
ungdomsringen@ungdomsringen.dk; ung@ungdomsskoleforeningen.dk; 
bestyrelsesforeningen@vuc.dk; Økonomistyrelsen 

Cc: DEP - AGR GRUND 
Emne: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Lovudkast.pdf 
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og lovudkast. 

 
 
Med venlig hilsen 
Rikke Nørregaard  
Chefkonsulent  
 



 
Departementet 
Afdelingen for Grundskoler 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
 
Direkte tlf.: +45 33 92 54 83 
E-mail: Rikke.Norregaard@uvm.dk 

 
 

mailto:Rikke.Norregaard@uvm.dk


 

Rikke Nørregaard
Chefkonsulent
Børne- og Undervisningsministeriet

29. september  2022
Høring over  udkast til  lovforslag om ændring af lov om ændring af
lov om folkeskolen, lov om  friskoler  og private grundskoler  m.v., 82017-003869

lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Udskydelse D2022-388665
af revisionsbestemmelse)

Danmarks Lærerforening Vil geme takke for muligheden for at afgive
høringssvar vedrørende ovennævnte lovforslag.

Danmarks Lærerforening kan ikke tilslutte sig en yderligere udskydelse af
revision af loven om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og
styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m. v..
Danmarks Lærerforening anser ikke indførelsen af obligatoriske sprogprøver i
udsatte boligområder samt styrket forældreansvar gennem standsning af
børnechecken som gangbare veje til at skabe inkluderende og trygge
undervisningsmiljøer i folkeskolen samt et godt samarbejde mellem skole og
hjem.

I tidligere høringssvar har foreningen blandt andet fremhævet, at børn udvikler
deres sprog bedst, når der er plads til at fejle i et trygt miljø. Foreningen mener
ikke at dette fordres ved sprogprøveme, der potentielt kan føre til utryghed
blandt eleveme, da resultatet kan betyde, at eleverne skal gå en klasse om.

Endelig mener foreningen, at muligheden for fratagelsen af bøme- og
ungeydelsen grundet fravær Virker mod hensigten, i og med det kan forsage
betydelige brud i den altafgørende tillid, der eksisterer mellem forældre og
skole. Derudover finder foreningen det uhensigtsmæssigt, at skoleledere og
dermed lærere skal bruge tid og ressourcer på de administrative meropgaver,
som loven har bidraget til.

I og med de foreløbige resultater i evalueiingeme af både sprogprøver og
standsning af bømechecken peger på, at indsatserne rummer en række
udfordringer, mener foreningen, at det Vil Være hensigtsmæssigt at anvende de
foreliggende evalueringer som afsæt for en revision af bestemmelserne  1 dette
folketingsår.

Med venlig hilsen

(;JK/l/ZJQ/[i/LAM—Cje)

Regiåe Fiannov
Formand for Undervisningsudvalget

Danmarks Lærerforening -  Vandkunsten 12  -  1467  København  K  -  33 69 63 OO  -  dlfCädlforg - www.dlf.org



Fra: Marie Hoff Larsen <ml@fgu.dk> 
Sendt: 6. oktober 2022 09:18 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Cc: Lisa Goth 
Emne: SV: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Kære BUVM 
 
FGU Danmark har ikke nogen bemærkninger til den fremsendte høring.  
 
God dag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marie Hoff Larsen 
Konsulent 
FGU Danmark 
 
Mail: ml@fgu.dk 
Tlf.: 4014 7664 
 

 
 

Fra: Rikke Nørregaard <Rikke.Norregaard@uvm.dk>  
Sendt: 23. september 2022 17:06 
Til: Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; foreningen@adoption.dk; atp@atp.dk; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; bkf@bkchefer.dk; bupl@bupl.dk; lederforeningen@bupl.dk; Børnerådet 
<brd@brd.dk>; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Danmarks 
Evalueringsinstitut <eva@eva.dk>; dif@dif.dk; dlf@dlf.org; info@privateskoler.dk; dst@dst.dk; Dansk 
Arbejdsgiverforening <da@da.dk>; info@blind.dk; dcum@dcum.dk; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; drc@drc.ngo; dhf@dhf-net.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; 
DM@DM.DK; metal@danskmetal.dk; post@danskoplysning.dk; dp@dp.dk; ad@skoleidraet.dk; 
ds@socialraadgiverne.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; ddl@ddl.dk; DEG-B 
<bestyrelserne@deg.dk>; DEG-L <lederne@deg.dk>; mail@danskegymnasier.dk; kontakt@dgsnet.dk; 
info@dgi.dk; dh@handicap.dk; bestyrelsesforeningen@vuc.dk; vuc@vuc.dk; Danske Professionshøjskoler 
<Uc-dk@uc-dk.dk>; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; dse@skoleelever.dk; 
bestyrelserne@sosu.dk; sosu@sosu.dk; dus@dus.dk; los@los.dk; mail@dukh.dk; dch@dch.dk; 
akn@dkr.dk; dssv@dssv.dk; DJØF Jurist- og økonomf. <djoef@djoef.dk>; info@efterskoleforeningen.dk; 
Lars Bregnehøj Hansen, SDE <lbh@sde.dk>; kontakt@eeo.dk; Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; 
foa@foa.dk; FGU <fgu@fgu.dk>; mail@finansdanmark.dk; fa@fanet.dk; info@fsleder.dk; info@fadd.dk; 
hej@friefagskoler.dk; dj@sctib.dk; fkf@kristne-friskoler.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; tat@tat.dk; 
info@fffp.dk; info@fobu.dk; ligevaerd@ligevaerd.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsl@fsl.dk; 
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df@friskoler.dk; post@iffd.dk; isobro@isobro.dk; info@humanrights.dk; info@justitia-int.org; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; info@kostskoler.dk; 
kontakt@kraka.org; dfk@kriminalforsorgen.dk; formand@la10.dk; lu@lus.dk; lfs@lfs.dk; LH 
Handelsskoleelever <lh@handelselever.dk>; Jakob.Holst@brk.dk; lederne@lederne.dk; 
post@lilleskolerne.dk; info@opendenmark.dk; kontor@ordblind.org; landsforeningen@plejefamilierne.dk; 
info@privateskoler.dk; Hoeringer@redbarnet.dk; info@rigsrevisionen.dk; UVM - RBL <rbl@uvm.dk>; Rådet 
for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser <reu@uvm.dk>; SIRI Rådet for Etniske Minoriteter 
<rem@siri.dk>; Rådet for Socialt Udsatte <post@udsatte.dk>; UVM - Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
<VEU-raadet@uvm.dk>; info@steinerskolerne.dk; shv@aarhus.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; 
skolelederne@skolelederne.org; post@skole-foraeldre.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sl@sl.dk; Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering <star@star.dk>; post@teamdanmark.dk; udbetalingdanmark@atp.dk; 
Uddannelsesforbundet <info@uddannelsesforbundet.dk>; info@uddannelseslederne.dk; lok@frbvuc.dk; 
ungdomsringen@ungdomsringen.dk; ung@ungdomsskoleforeningen.dk; bestyrelsesforeningen@vuc.dk; 
Økonomistyrelsen <oes@oes.dk> 
Cc: DEP - AGR GRUND <AGRGRUND@uvm.dk> 
Emne: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 
forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og lovudkast. 

 
 
Med venlig hilsen 
Rikke Nørregaard  
Chefkonsulent  
 

   
Departementet 
Afdelingen for Grundskoler 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
 
Direkte tlf.: +45 33 92 54 83 
E-mail: Rikke.Norregaard@uvm.dk 
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Fra: Simone Dalsgaard <sd@privateskoler.dk> 
Sendt: 4. oktober 2022 15:55 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Cc: Karsten Suhr; Søren Tonnesen Lodahl 
Emne: Høring vedr. udskydelse af revisionsbestemmelse (obligatoriske sprogprøver og 

styrket forældreansvar). Danmarks Private Skoler 
 
Kategorier: Demokrati/integration; Lovsager 
 
Til  
Børne- og Undervisningsministeriet 
Departementet  
                                                            
Høring vedr. udskydelse af revisionsbestemmelse (obligatoriske sprogprøver og styrket forældreansvar) 
I høringsbrev af 23. september 2022 anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om eventuelle 
bemærkninger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier 
takker for muligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Vi har ingen særlige kommentarer til, at revisionen af loven udsættes til folketingsåret 2023-24. 
 
På foreningens vegne, 
Med venlig hilsen 
 

 
 

     

 

Simone Dalsgaard 
Chefkonsulent 
Kommunikationsansvarlig 
Phone: +4560771719 
Email: sd@privateskoler.dk 
 

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier 
Ny Kongensgade 15, 1472 København K 
Phone: + 45 33307930 
www.privateskoler.dk 
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Fra: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier <info@deg.dk> 
Sendt: 4. oktober 2022 14:33 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Emne: DEG Høringssvar vedr. Høring over lovudkast om udskydelse af 

revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar  
Vedhæftede filer: DEG høringssvar.pdf 
 
Kategorier: Demokrati/integration; Lovsager 
 
Hermed vedlægges Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers høringssvar. 
 
 
Venlig hilsen 
 

Esma Suzan Kara |  Kontorelev 

 
 
Ny Vestergade 17, 2. sal     
1471 København K 
Dir. tlf.   93 39 78 88 
Mobil    28 19 91 46 
esk@deg.dk  
www.deg.dk 
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BØRNE- OG 

UNDERVISNINGS- 

MINISTERIET  

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

 

 

 

Den 04. 10 2022 

 

Vedrørende sagsnr.: 22/17805 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af  
lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v.,  
lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Udskydelse af revisionsbestemmelse) 
 

 

 

 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har ingen bemærkninger til ovenstående høring. 

 
 

 

 

På vegne af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

 

Mie Hovmark 

Rådgivningskonsulent 

 

 

 

 



Fra: Michael Kümmel <michael.kummel@sosu.dk> 
Sendt: 3. oktober 2022 16:39 
Til: DEP - AGR GRUND 
Cc: Rikke Nørregaard 
Emne: Fælles høringssvar - udkast til lovforslag om udskydelse af revisionsbestemmelse 

- Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne 
Vedhæftede filer: Fælles høringssvar til udkast til lovforslag  om udskydelse af 

revisionsbestemmelse oktober 2022.pdf 
 
Kategorier: Demokrati/integration; Lovsager 
 
Børne og Undervisningsministeriet  
Departementet 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
 
 
Hermed fremsendes fælles høringssvar til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om 
Folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om børne- og 
ungeydelse (Udskydelse af revisionsbestemmelse) fra Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler – 
Bestyrelserne. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Kümmel 
chefkonsulent 
T: + 45 42 41 35 04 
E: michael.kummel@sosu.dk 

Ny Vestergade 17, 2.sal 
1471 København K  
www.sosu.dk 

 

 
 

mailto:michael.kummel@sosu.dk
http://www.sosu.dk/


                                                                               
 

 

  

Danske SOSU-skoler & Danske SOSU-skoler – Bestyrelserne  
Ny Vestergade 17, 2. sal, 1471 København K 

tlf. 42 41 35 01, e-mail: sosu@sosu.dk & b-sosu@sosu.dk  1 

Børne og Undervisningsministeriet  

Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

 

 

 

 

   

København den. 3. oktober 2022  

 

 

 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om  

Folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v.,  

lov om social service og lov om børne- og ungeydelse  

(Udskydelse af revisionsbestemmelse) 

  

Danske SOSU-skoler og Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne kvitterer hermed for muligheden for at afgive 

høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet i høring over forslag til udkast til lovforslag om ændring 

af lov om Folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om børne- 

og ungeydelse (Udskydelse af revisionsbestemmelse). 

 

Foreningerne har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til lovforslag.  

 

 

Med venlig hilsen 

På foreningernes vegne 

e.b. 

 

Michael Kümmel 

chefkonsulent  

mailto:sosu@sosu.dk
mailto:b-sosu@sosu.dk


Fra: Ledelsessekretariat Ankestyrelsen 
Sendt: 3. oktober 2022 14:17 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Emne: Svar fra Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning - Høring over 

lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 
forældreansvar. 

Vedhæftede filer: Høringssvar fra Ankestyrelsen.docx; Høringssvar fra Klagenævnet for 
Specialundervisning .docx 

 
Kategorier: Demokrati/integration; Lovsager 
 

Til Børne- og Undervisningsministeriet 
 

Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 

forældreansvar. 
 
 
Venlig hilsen 

 

Lone Nielsen 

Sekretær 

Ledelse & Økonomi 

 
Direkte telefon: 61 89 75 81 

Mail: loni@ast.dk 

 
_________________________________ 

 

 
 

Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice 

Mail: ast@ast.dk  

Telefon: 33 41 12 00 

Hjemmeside: www.ast.dk 

Åbningstid: 9.00 – 15.00 alle hverdage 
_________________________________ 
Fortrolige og personfølsomme oplysninger 
skal sendes til sikkermail@ast.dk 

 

mailto:loni@ast.dk
mailto:ast@ast.dk
http://www.ast.dk/
mailto:sikkermail.aalborg@ast.dk


 

 

J.nr. 22-42492 

Cpr.nr.    

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  

57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 

man-fre kl. 9.00-15.00 

  

 

 

 

Børne- og Undervisnings-          

ministeriet (BUVM) 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

 

 

Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse 

vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar. 

 

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger.  

 

Venlig hilsen 

 

Ankestyrelsen  

3. oktober 2022 



3. oktober 2022 

 

J.nr. 22-42492 

Cpr.nr.    

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  

57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 

man-fre kl. 9.00-15.00 

  

 

 

 

Børne- og Undervisnings-          

ministeriet (BUVM) 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

 

 

Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse 

vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar. 

 

Klagenævnet for Specialundervisning har ingen bemærkninger.  

 

Venlig hilsen 

 

Klagenævnet for Specialundervisning  



Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk 
Sendt: 30. september 2022 13:37 
Til: ARGRUND@uvm.dk; Rikke Nørregaard 
Emne: SV: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Kategorier: Demokrati/integration; Lovsager 
 
Børne- og Undervisningsministeriet har den 23. september 2022 sendt lovudkast om udskydelse af 
revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar i høring. 
  
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 
(Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have 
betydning for Rigsrevisionens opgaver.  
  
Vi har gennemgået lovforslaget og kan konstatere, at det ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i 
staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen. 
  
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere.   
  
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Specialkonsulent 
  
  

 
  
  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 73  
mem@rigsrevisionen.dk  

  
www.rigsrevisionen.dk  

  
Læs om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger her 
  
  
  
  
  

Fra: Rikke Nørregaard <Rikke.Norregaard@uvm.dk>  
Sendt: 23. september 2022 17:06 
Til: Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; foreningen@adoption.dk; atp@atp.dk; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; bkf@bkchefer.dk; bupl@bupl.dk; lederforeningen@bupl.dk; Børnerådet 
<brd@brd.dk>; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Danmarks 
Evalueringsinstitut <eva@eva.dk>; dif@dif.dk; dlf@dlf.org; info@privateskoler.dk; dst@dst.dk; da@da.dk; 
info@blind.dk; dcum@dcum.dk; Dansk Erhverv (høring) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; drc@drc.ngo; 
dhf@dhf-net.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; DM@DM.DK; metal@danskmetal.dk; 
post@danskoplysning.dk; dp@dp.dk; ad@skoleidraet.dk; ds@socialraadgiverne.dk; Danske Advokater 
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<mail@danskeadvokater.dk>; ddl@ddl.dk; bestyrelserne@deg.dk; lederne@deg.dk; 
mail@danskegymnasier.dk; kontakt@dgsnet.dk; info@dgi.dk; dh@handicap.dk; 
bestyrelsesforeningen@vuc.dk; vuc@vuc.dk; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-dk.dk>; Danske 
Regioner <regioner@regioner.dk>; dse@skoleelever.dk; bestyrelserne@sosu.dk; sosu@sosu.dk; 
dus@dus.dk; los@los.dk; mail@dukh.dk; dch@dch.dk; akn@dkr.dk; dssv@dssv.dk; djoef@djoef.dk; 
info@efterskoleforeningen.dk; lbh@sde.dk; kontakt@eeo.dk; Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; 
foa@foa.dk; fgu@fgu.dk; mail@finansdanmark.dk; fa@fanet.dk; info@fsleder.dk; info@fadd.dk; 
hej@friefagskoler.dk; dj@sctib.dk; fkf@kristne-friskoler.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; tat@tat.dk; 
info@fffp.dk; info@fobu.dk; ligevaerd@ligevaerd.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsl@fsl.dk; 
df@friskoler.dk; post@iffd.dk; isobro@isobro.dk; info@humanrights.dk; info@justitia-int.org; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; info@kostskoler.dk; 
kontakt@kraka.org; dfk@kriminalforsorgen.dk; formand@la10.dk; lu@lus.dk; lfs@lfs.dk; 
lh@handelselever.dk; Jakob.Holst@brk.dk; lederne@lederne.dk; post@lilleskolerne.dk; 
info@opendenmark.dk; kontor@ordblind.org; landsforeningen@plejefamilierne.dk; info@privateskoler.dk; 
Hoeringer@redbarnet.dk; Rigsrevisionen <info@rigsrevisionen.dk>; UVM - RBL <rbl@uvm.dk>; UVM - 
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser <reu@uvm.dk>; SIRI Rådet for Etniske 
Minoriteter <rem@siri.dk>; Rådet for Socialt Udsatte <post@udsatte.dk>; UVM - Rådet for Voksen- og 
Efteruddannelse <VEU-raadet@uvm.dk>; info@steinerskolerne.dk; shv@aarhus.dk; 
mail@sjaeldnediagnoser.dk; skolelederne@skolelederne.org; post@skole-foraeldre.dk; 
SMV@SMVdanmark.dk; sl@sl.dk; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering <star@star.dk>; 
post@teamdanmark.dk; udbetalingdanmark@atp.dk; info@uddannelsesforbundet.dk; 
info@uddannelseslederne.dk; lok@frbvuc.dk; ungdomsringen@ungdomsringen.dk; 
ung@ungdomsskoleforeningen.dk; bestyrelsesforeningen@vuc.dk; Økonomistyrelsen <oes@oes.dk> 
Cc: DEP - AGR GRUND <AGRGRUND@uvm.dk> 
Emne: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 
forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
  
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og lovudkast. 

  
  
Med venlig hilsen 
Rikke Nørregaard  
Chefkonsulent  
  

   
Departementet 
Afdelingen for Grundskoler 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
  
Direkte tlf.: +45 33 92 54 83 
E-mail: Rikke.Norregaard@uvm.dk 
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Fra: 1 - ERST Høring <hoering@erst.dk> 
Sendt: 29. september 2022 11:50 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om 

ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler 
m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse 
(Udskydelse af revisionsbestemmelse)(ERST Sagsnr: ... 

 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Kære modtager i Børne- og Undervisningsministeriet 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om 
folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- 
og ungeydelse (Udskydelse af revisionsbestemmelse) 

  

Fasttracksvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov 
om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og 
ungeydelse (Udskydelse af revisionsbestemmelse) 
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget lovforslaget i høring. 
 
Administrative konsekvenser 
OBR vurderer, at lovforslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har 
dermed ikke yderligere kommentarer. 

 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:  
 
Karoline Bøge Rose 
Student 
Tlf. direkte: 35 29 12 94  
E-post: KarRos@erst.dk 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Annette Pia Andersen 
 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Bedre Regulering 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 35291000 
Direkte: +45 35291653 
E-mail: anpian@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 

mailto:KarRos@erst.dk
mailto:anpian@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/


 
ERHVERVSMINISTERIET 
 
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og 
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.  
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Fra: Lisbeth Bæk Olsen 
Sendt: 27. september 2022 08:18 
Til: DEP - AGR GRUND; Rikke Nørregaard 
Emne: SV: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Kategorier: Demokrati/integration; Lovsager 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lisbeth Bæk Olsen 
Chefsekretær 
Arbejdsmarkedspolitisk Center 1 
 

T 72 21 74 71 | libo@star.dk 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Vermundsgade 38 | 2100 København Ø 
T 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 
 
Danish Agency for Labour Market and Recruitment  
Vermundsgade 38 | DK-2100 Copenhagen 
T +45 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 

Følg os på LinkedIn 

Læs på star.dk om styrelsens håndtering af dine personoplysninger 
 
Go to star.dk to learn how we process your personal information 

 
 
 

Fra: Rikke Nørregaard <Rikke.Norregaard@uvm.dk>  
Sendt: 23. september 2022 17:06 
Til: Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; foreningen@adoption.dk; atp@atp.dk; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; bkf@bkchefer.dk; bupl@bupl.dk; lederforeningen@bupl.dk; Børnerådet 
<brd@brd.dk>; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Danmarks 
Evalueringsinstitut <eva@eva.dk>; dif@dif.dk; dlf@dlf.org; info@privateskoler.dk; dst@dst.dk; da@da.dk; 
info@blind.dk; dcum@dcum.dk; Dansk Erhverv (høring) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; drc@drc.ngo; 
dhf@dhf-net.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; DM@DM.DK; metal@danskmetal.dk; 
post@danskoplysning.dk; dp@dp.dk; ad@skoleidraet.dk; ds@socialraadgiverne.dk; Danske Advokater 
<mail@danskeadvokater.dk>; ddl@ddl.dk; bestyrelserne@deg.dk; lederne@deg.dk; 
mail@danskegymnasier.dk; kontakt@dgsnet.dk; info@dgi.dk; dh@handicap.dk; 
bestyrelsesforeningen@vuc.dk; vuc@vuc.dk; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-dk.dk>; Danske 
Regioner <regioner@regioner.dk>; dse@skoleelever.dk; bestyrelserne@sosu.dk; sosu@sosu.dk; 
dus@dus.dk; los@los.dk; mail@dukh.dk; dch@dch.dk; akn@dkr.dk; dssv@dssv.dk; djoef@djoef.dk; 

mailto:libo@star.dk
mailto:star@star.dk
https://www.star.dk/
mailto:star@star.dk
https://www.star.dk/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fs-t-a-r%2F&data=02%7C01%7Cclaus.jeppesen%40dk.mcd.com%7C2e2efae295f448f8e15a08d6cf3004f3%7Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c%7C0%7C0%7C636924202478799514&sdata=s1QvvgQy6OZ7zXgz8wK%2BzpYNsNhWcH9mRqTxmLuZbAw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.star.dk%2Fom-styrelsen%2Fprivatlivspolitik%2F&data=02%7C01%7Cclaus.jeppesen%40dk.mcd.com%7C2e2efae295f448f8e15a08d6cf3004f3%7Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c%7C0%7C0%7C636924202478809522&sdata=zajOufl%2F7T1zs%2BUYTtsg7Pk96PouHI8uNnlvDEQTMsk%3D&reserved=0
https://www.star.dk/en/about-the-danish-agency-for-labour-market-and-recruitment/privacy-policy/
mailto:Rikke.Norregaard@uvm.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:foreningen@adoption.dk
mailto:atp@atp.dk
mailto:ast@ast.dk
mailto:bkf@bkchefer.dk
mailto:bupl@bupl.dk
mailto:lederforeningen@bupl.dk
mailto:brd@brd.dk
mailto:bf@boernesagen.dk
mailto:bv@bornsvilkar.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:eva@eva.dk
mailto:dif@dif.dk
mailto:dlf@dlf.org
mailto:info@privateskoler.dk
mailto:dst@dst.dk
mailto:da@da.dk
mailto:info@blind.dk
mailto:dcum@dcum.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:drc@drc.ngo
mailto:dhf@dhf-net.dk
mailto:hoering@di.dk
mailto:DM@DM.DK
mailto:metal@danskmetal.dk
mailto:post@danskoplysning.dk
mailto:dp@dp.dk
mailto:ad@skoleidraet.dk
mailto:ds@socialraadgiverne.dk
mailto:mail@danskeadvokater.dk
mailto:ddl@ddl.dk
mailto:bestyrelserne@deg.dk
mailto:lederne@deg.dk
mailto:mail@danskegymnasier.dk
mailto:kontakt@dgsnet.dk
mailto:info@dgi.dk
mailto:dh@handicap.dk
mailto:bestyrelsesforeningen@vuc.dk
mailto:vuc@vuc.dk
mailto:Uc-dk@uc-dk.dk
mailto:regioner@regioner.dk
mailto:dse@skoleelever.dk
mailto:bestyrelserne@sosu.dk
mailto:sosu@sosu.dk
mailto:dus@dus.dk
mailto:los@los.dk
mailto:mail@dukh.dk
mailto:dch@dch.dk
mailto:akn@dkr.dk
mailto:dssv@dssv.dk
mailto:djoef@djoef.dk


info@efterskoleforeningen.dk; lbh@sde.dk; kontakt@eeo.dk; Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; 
foa@foa.dk; fgu@fgu.dk; mail@finansdanmark.dk; fa@fanet.dk; info@fsleder.dk; info@fadd.dk; 
hej@friefagskoler.dk; dj@sctib.dk; fkf@kristne-friskoler.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; tat@tat.dk; 
info@fffp.dk; info@fobu.dk; ligevaerd@ligevaerd.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsl@fsl.dk; 
df@friskoler.dk; post@iffd.dk; isobro@isobro.dk; info@humanrights.dk; info@justitia-int.org; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; info@kostskoler.dk; 
kontakt@kraka.org; dfk@kriminalforsorgen.dk; formand@la10.dk; lu@lus.dk; lfs@lfs.dk; 
lh@handelselever.dk; Jakob.Holst@brk.dk; lederne@lederne.dk; post@lilleskolerne.dk; 
info@opendenmark.dk; kontor@ordblind.org; landsforeningen@plejefamilierne.dk; info@privateskoler.dk; 
Hoeringer@redbarnet.dk; info@rigsrevisionen.dk; UVM - RBL <rbl@uvm.dk>; UVM - Rådet for de 
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser <reu@uvm.dk>; SIRI Rådet for Etniske Minoriteter 
<rem@siri.dk>; Rådet for Socialt Udsatte <post@udsatte.dk>; UVM - Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
<VEU-raadet@uvm.dk>; info@steinerskolerne.dk; shv@aarhus.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; 
skolelederne@skolelederne.org; post@skole-foraeldre.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sl@sl.dk; Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering <star@star.dk>; post@teamdanmark.dk; udbetalingdanmark@atp.dk; 
info@uddannelsesforbundet.dk; info@uddannelseslederne.dk; lok@frbvuc.dk; 
ungdomsringen@ungdomsringen.dk; ung@ungdomsskoleforeningen.dk; bestyrelsesforeningen@vuc.dk; 
Økonomistyrelsen <oes@oes.dk> 
Cc: DEP - AGR GRUND <AGRGRUND@uvm.dk> 
Emne: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 
forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og lovudkast. 

 
 
Med venlig hilsen 
Rikke Nørregaard  
Chefkonsulent  
 

   
Departementet 
Afdelingen for Grundskoler 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
 
Direkte tlf.: +45 33 92 54 83 
E-mail: Rikke.Norregaard@uvm.dk 
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Fra: Hjørdis de Stricker <HJS@da.dk> 
Sendt: 28. september 2022 08:24 
Til: Rikke Nørregaard 
Emne: SV: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. 

sprogprøver og styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 

Kære Rikke Nørregaard 

 

Ovennævnte falder uden for DA’s virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger. 

 

 
Med venlig hilsen 

  

Hjørdis de Stricker 

Chefsekretær 

 

Fra: Rikke Nørregaard <Rikke.Norregaard@uvm.dk>  
Sendt: 23. september 2022 17:06 
Til: Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; foreningen@adoption.dk; atp@atp.dk; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; bkf@bkchefer.dk; bupl@bupl.dk; lederforeningen@bupl.dk; Børnerådet 
<brd@brd.dk>; bf@boernesagen.dk; bv@bornsvilkar.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Danmarks 
Evalueringsinstitut <eva@eva.dk>; dif@dif.dk; dlf@dlf.org; info@privateskoler.dk; dst@dst.dk; Dansk 
Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>; info@blind.dk; dcum@dcum.dk; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; drc@drc.ngo; dhf@dhf-net.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; 
DM@DM.DK; metal@danskmetal.dk; post@danskoplysning.dk; dp@dp.dk; ad@skoleidraet.dk; 
ds@socialraadgiverne.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; ddl@ddl.dk; 
bestyrelserne@deg.dk; lederne@deg.dk; mail@danskegymnasier.dk; kontakt@dgsnet.dk; info@dgi.dk; 
dh@handicap.dk; bestyrelsesforeningen@vuc.dk; vuc@vuc.dk; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-
dk.dk>; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; dse@skoleelever.dk; bestyrelserne@sosu.dk; 
sosu@sosu.dk; dus@dus.dk; los@los.dk; mail@dukh.dk; dch@dch.dk; akn@dkr.dk; dssv@dssv.dk; 
djoef@djoef.dk; info@efterskoleforeningen.dk; lbh@sde.dk; kontakt@eeo.dk; Erhvervsstyrelsen CKR 
<letbyrder@erst.dk>; foa@foa.dk; fgu@fgu.dk; mail@finansdanmark.dk; fa@fanet.dk; info@fsleder.dk; 
info@fadd.dk; hej@friefagskoler.dk; dj@sctib.dk; fkf@kristne-friskoler.dk; fsd@socialchefforeningen.dk; 
tat@tat.dk; info@fffp.dk; info@fobu.dk; ligevaerd@ligevaerd.dk; fp@forsikringogpension.dk; fsl@fsl.dk; 
df@friskoler.dk; post@iffd.dk; isobro@isobro.dk; info@humanrights.dk; info@justitia-int.org; 
Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; info@kostskoler.dk; 
kontakt@kraka.org; dfk@kriminalforsorgen.dk; formand@la10.dk; lu@lus.dk; lfs@lfs.dk; 
lh@handelselever.dk; Jakob.Holst@brk.dk; lederne@lederne.dk; post@lilleskolerne.dk; 
info@opendenmark.dk; kontor@ordblind.org; landsforeningen@plejefamilierne.dk; info@privateskoler.dk; 
Hoeringer@redbarnet.dk; info@rigsrevisionen.dk; UVM - RBL <rbl@uvm.dk>; UVM - Rådet for de 
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser <reu@uvm.dk>; SIRI Rådet for Etniske Minoriteter 
<rem@siri.dk>; Rådet for Socialt Udsatte <post@udsatte.dk>; UVM - Rådet for Voksen- og Efteruddannelse 
<VEU-raadet@uvm.dk>; info@steinerskolerne.dk; shv@aarhus.dk; mail@sjaeldnediagnoser.dk; 
skolelederne@skolelederne.org; post@skole-foraeldre.dk; SMV@SMVdanmark.dk; sl@sl.dk; Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering <star@star.dk>; post@teamdanmark.dk; udbetalingdanmark@atp.dk; 
info@uddannelsesforbundet.dk; info@uddannelseslederne.dk; lok@frbvuc.dk; 
ungdomsringen@ungdomsringen.dk; ung@ungdomsskoleforeningen.dk; bestyrelsesforeningen@vuc.dk; 
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Økonomistyrelsen <oes@oes.dk> 
Cc: DEP - AGR GRUND <AGRGRUND@uvm.dk> 
Emne: Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket 
forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og lovudkast. 

 
 
Med venlig hilsen 
Rikke Nørregaard  
Chefkonsulent  
 

   
Departementet 
Afdelingen for Grundskoler 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
 
Direkte tlf.: +45 33 92 54 83 
E-mail: Rikke.Norregaard@uvm.dk 
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Fra: Lotte Klein <lok@frbvuc.dk> 
Sendt: 25. september 2022 22:02 
Til: Rikke Nørregaard; DEP - AGR GRUND 
Cc: bennywielandt45@gmail.com 
Emne: Sv: [Ekstern] Høring over lovudkast om udskydelse af 

revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og styrket forældreansvar - 
høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00 

 
Kategorier: Lovsager; Demokrati/integration 
 
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar, men 
har ikke nogen kommentarer til forslaget. 
 
 
Mange hilsner 
 
Lotte Klein, formand 
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening 
Tlf. 23114591 
Mail: lok@frbvuc.dk 
 

 
 
 
 

 
Fra: Rikke Nørregaard <Rikke.Norregaard@uvm.dk> 
Sendt: 23. september 2022 17:06 
Til: Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>; foreningen@adoption.dk 
<foreningen@adoption.dk>; atp@atp.dk <atp@atp.dk>; Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; bkf@bkchefer.dk 
<bkf@bkchefer.dk>; bupl@bupl.dk <bupl@bupl.dk>; lederforeningen@bupl.dk 
<lederforeningen@bupl.dk>; Børnerådet <brd@brd.dk>; bf@boernesagen.dk <bf@boernesagen.dk>; 
bv@bornsvilkar.dk <bv@bornsvilkar.dk>; info@cepos.dk <info@cepos.dk>; cevea@cevea.dk 
<cevea@cevea.dk>; Danmarks Evalueringsinstitut <eva@eva.dk>; dif@dif.dk <dif@dif.dk>; dlf@dlf.org 
<dlf@dlf.org>; info@privateskoler.dk <info@privateskoler.dk>; dst@dst.dk <dst@dst.dk>; da@da.dk 
<da@da.dk>; info@blind.dk <info@blind.dk>; dcum@dcum.dk <dcum@dcum.dk>; Dansk Erhverv (høring) 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; drc@drc.ngo <drc@drc.ngo>; dhf@dhf-net.dk <dhf@dhf-net.dk>; 
Emballageindustrien <hoering@di.dk>; DM@DM.DK <DM@DM.DK>; metal@danskmetal.dk 
<metal@danskmetal.dk>; post@danskoplysning.dk <post@danskoplysning.dk>; dp@dp.dk <dp@dp.dk>; 
ad@skoleidraet.dk <ad@skoleidraet.dk>; ds@socialraadgiverne.dk <ds@socialraadgiverne.dk>; Danske 
Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; ddl@ddl.dk <ddl@ddl.dk>; bestyrelserne@deg.dk 
<bestyrelserne@deg.dk>; lederne@deg.dk <lederne@deg.dk>; Danske Gymnasier Hovedpostkasse 
<mail@danskegymnasier.dk>; kontakt@dgsnet.dk <kontakt@dgsnet.dk>; info@dgi.dk <info@dgi.dk>; 



dh@handicap.dk <dh@handicap.dk>; bestyrelsesforeningen@vuc.dk <bestyrelsesforeningen@vuc.dk>; 
vuc@vuc.dk <vuc@vuc.dk>; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-dk.dk>; Danske Regioner 
<regioner@regioner.dk>; dse@skoleelever.dk <dse@skoleelever.dk>; bestyrelserne@sosu.dk 
<bestyrelserne@sosu.dk>; sosu@sosu.dk <sosu@sosu.dk>; dus@dus.dk <dus@dus.dk>; los@los.dk 
<los@los.dk>; mail@dukh.dk <mail@dukh.dk>; dch@dch.dk <dch@dch.dk>; akn@dkr.dk <akn@dkr.dk>; 
dssv@dssv.dk <dssv@dssv.dk>; djoef@djoef.dk <djoef@djoef.dk>; info@efterskoleforeningen.dk 
<info@efterskoleforeningen.dk>; lbh@sde.dk <lbh@sde.dk>; kontakt@eeo.dk <kontakt@eeo.dk>; 
Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; foa@foa.dk <foa@foa.dk>; fgu@fgu.dk <fgu@fgu.dk>; 
mail@finansdanmark.dk <mail@finansdanmark.dk>; fa@fanet.dk <fa@fanet.dk>; info@fsleder.dk 
<info@fsleder.dk>; info@fadd.dk <info@fadd.dk>; hej@friefagskoler.dk <hej@friefagskoler.dk>; 
dj@sctib.dk <dj@sctib.dk>; fkf@kristne-friskoler.dk <fkf@kristne-friskoler.dk>; 
fsd@socialchefforeningen.dk <fsd@socialchefforeningen.dk>; tat@tat.dk <tat@tat.dk>; info@fffp.dk 
<info@fffp.dk>; info@fobu.dk <info@fobu.dk>; ligevaerd@ligevaerd.dk <ligevaerd@ligevaerd.dk>; 
fp@forsikringogpension.dk <fp@forsikringogpension.dk>; fsl@fsl.dk <fsl@fsl.dk>; df@friskoler.dk 
<df@friskoler.dk>; post@iffd.dk <post@iffd.dk>; isobro@isobro.dk <isobro@isobro.dk>; 
info@humanrights.dk <info@humanrights.dk>; info@justitia-int.org <info@justitia-int.org>; Ankestyrelsen 
<ast@ast.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; info@kostskoler.dk <info@kostskoler.dk>; 
kontakt@kraka.org <kontakt@kraka.org>; dfk@kriminalforsorgen.dk <dfk@kriminalforsorgen.dk>; 
formand@la10.dk <formand@la10.dk>; lu@lus.dk <lu@lus.dk>; lfs@lfs.dk <lfs@lfs.dk>; 
lh@handelselever.dk <lh@handelselever.dk>; Jakob.Holst@brk.dk <Jakob.Holst@brk.dk>; 
lederne@lederne.dk <lederne@lederne.dk>; post@lilleskolerne.dk <post@lilleskolerne.dk>; 
info@opendenmark.dk <info@opendenmark.dk>; kontor@ordblind.org <kontor@ordblind.org>; 
landsforeningen@plejefamilierne.dk <landsforeningen@plejefamilierne.dk>; info@privateskoler.dk 
<info@privateskoler.dk>; Hoeringer@redbarnet.dk <Hoeringer@redbarnet.dk>; info@rigsrevisionen.dk 
<info@rigsrevisionen.dk>; UVM - RBL <rbl@uvm.dk>; UVM - Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede 
Uddannelser <reu@uvm.dk>; SIRI Rådet for Etniske Minoriteter <rem@siri.dk>; Rådet for Socialt Udsatte 
<post@udsatte.dk>; UVM - Rådet for Voksen- og Efteruddannelse <VEU-raadet@uvm.dk>; 
info@steinerskolerne.dk <info@steinerskolerne.dk>; shv@aarhus.dk <shv@aarhus.dk>; 
mail@sjaeldnediagnoser.dk <mail@sjaeldnediagnoser.dk>; skolelederne@skolelederne.org 
<skolelederne@skolelederne.org>; post@skole-foraeldre.dk <post@skole-foraeldre.dk>; 
SMV@SMVdanmark.dk <SMV@SMVdanmark.dk>; sl@sl.dk <sl@sl.dk>; Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering <star@star.dk>; post@teamdanmark.dk <post@teamdanmark.dk>; 
udbetalingdanmark@atp.dk <udbetalingdanmark@atp.dk>; info@uddannelsesforbundet.dk 
<info@uddannelsesforbundet.dk>; info@uddannelseslederne.dk <info@uddannelseslederne.dk>; Lotte 
Klein <lok@frbvuc.dk>; ungdomsringen@ungdomsringen.dk <ungdomsringen@ungdomsringen.dk>; 
ung@ungdomsskoleforeningen.dk <ung@ungdomsskoleforeningen.dk>; bestyrelsesforeningen@vuc.dk 
<bestyrelsesforeningen@vuc.dk>; Økonomistyrelsen <oes@oes.dk> 
Cc: DEP - AGR GRUND <AGRGRUND@uvm.dk> 
Emne: [Ekstern] Høring over lovudkast om udskydelse af revisionsbestemmelse vedr. sprogprøver og 
styrket forældreansvar - høringsfrist 7. oktober 2022 kl. 12.00  
  
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og lovudkast. 

  
  
Med venlig hilsen 
Rikke Nørregaard  
Chefkonsulent  
  



   
Departementet 
Afdelingen for Grundskoler 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
  
Direkte tlf.: +45 33 92 54 83 
E-mail: Rikke.Norregaard@uvm.dk 
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