
Korskærvej 25 Tlf. 75 92 61 00 7000 Fredericia indremission.dk  Sekretariat sek@imh.dk 
Fax 75 92 61 46 

Lede til Jesus - leve i Ham  
 

Fredericia, den 18. august 2016 
 
Att.  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
 
 

Høringssvar fra Indre Mission vedr. forslag til lov om ændring af lov om 
friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler 
(Styrkelse af kvalitet på de frie grundskoler m.v.), jf. j.nr. 16/08378 
 
Indre Missions Hovedbestyrelse tillader sig herved at fremsende følgende bemærkninger og forslag til det 
lovudkast, der er sendt til høring den 27. juni 2016: 
 
I det såkaldte Enighedspapir, fremlagt sidst i maj, hilser vi flere dele velkommen. Vi har forståelse for, at 
politikere har set sig nødsaget til at forholde sig til en problemstilling i det danske samfund, og at man i det 
lys ønsker en øget bevågenhed med dannelse og uddannelse af børn og unge i skoleverden i den frie og 
private sektor. Som det formuleres (s. 3): ”… forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed 
og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettighe-
der”. 
Vi ønsker selv i vores arbejde at tilskynde børn og unge (og alle andre) til at blive dannet og indgå i 
samfundslivet og tage et aktivt ansvar for sine medborgere ud fra den ramme, som Grundloven angiver i 
det danske samfund. Det er også et centralt omdrejningspunkt i de skoler, som er tilknyttet Indre Mission, 
men som i drift og virke er selvstændige – dvs. med demokratisk valgte bestyrelser, selvstændig økonomi 
ift. Indre Mission, et tæt forældre-skole-arbejde o.a. 
Samtidig er det kristne skoler, som har et værdisæt ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Heri ligger der i 
sagens natur en prægning af elever, men dette står ikke i modsætning til at opdrage til en demokratisk 
dannelse. 
 
Men aftalen i Enighedspapiret rummer samtidig andre – og væsentlige – dele, som i vores øjne virker som 
katastrofal symbolpolitik. Der åbnes op for en beskæmmende glidebane, som er præget af en herskende 
samfundstendens, hvor man begrænser religionsfriheden og marginaliserer visse grupper og mindretal. 
Lovgivningen kan måske anvendes mod en tiltænkt gruppe og skoleverden, som er præget af radikale ima-
mer m.fl. Men den risikerer samtidig at kaste mistænkelighedens skær over al religion og religiøs aktivitet, sådan 
som det kan komme til udtryk på skoler, da lovudkastet indbefatter både det formelle (vedtægter) og 
praksis (dvs. alt liv og adfærd på skolen?). 
Vi har en bekymring for, at en lovgivning bygget på en særliggørelse af det religiøse område kan misbruges 
i hænderne på politikere og andre, der drømmer om et religionsfrit eller religionsneutralt samfund, selvom 
det ikke har været intentionen med Enighedspapiret. Vi frygter ganske enkelt, at åndsfriheden vil lide 
under aftalen. 

 



Korskærvej 25 Tlf. 75 92 61 00 7000 Fredericia indremission.dk  Sekretariat sek@imh.dk 
Fax 75 92 61 46 

Lede til Jesus - leve i Ham  
 

Bemærkninger og anbefalinger til lovforslaget 
 
En række steder finder vi bemærkninger upræcise og ikke nærmere kvalificerede: 

• Når der eksplicit understreges ”ligestilling mellem kønnene” ift. at ”styrke elevernes kendskab til og 
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, hvad betyder det så? (bem. 1.1, s. 3-4). 
Må man som kristen skole give udtryk for et bibelsk begrundet syn på ordningen med kvindelige 
præster? Må man undervise om og ud fra et bibelsk funderet syn på ægteskab (jf. Ef 5,21ff). Det er 
uklart, hvornår et tilsyn vil træde i kraft og evt. blive underlagt et skærpet tilsyn. 
Vi anbefaler en nærmere præcisering af understregningen ”ligestilling mellem kønnene”. 
 

• Angående øget fokus på demokratisk dannelse nævnes i bem. 2.1.2, s. 6: ”Dette skal ikke alene 
fremgå formelt af skolens formål og læringsmål m.v., men også i hele skolens faktiske liv og virke”.  
I bemærkningerne er der ikke en tydelig definition eller kvalificering af udtryk som ”demokratisk dannelse” 
eller ”det demokratiske samfunds værdier”. Når et skærpet tilsyn kan ske på grundlag af manglende 
opfyldelse heraf, anbefaler vi af hensyn til retssikkerheden, at begreberne klargøres og 
præciseres. Det vil hindre usikkerhed hos skoleledelser ift. det principielle (vedtægter) og praksis 
(skolens liv). 
Vi vil yderligere gøre opmærksom på, at religionsfriheden – og herunder det at udøve religion 
inden for rammerne af religiøse normer – hører til demokratiet. Derfor bemærker vi også den 
afsluttende sætning i afsnit 2.1.2 (s. 6) om ændring af loven: ”Dette vil ske med respekt af skolernes 
frihed og de frie grundskolers særegne karakter.” 
Vi anbefaler, at denne tilkendegivelse i lovens bemærkninger på lignende vis tydeliggøres i 
bestemmelser for et indikatorbaseret tilsyn og dermed hos dem, som skal forvalte loven. 
 

• Når vi gør opmærksom på dette, skyldes det ikke mindst, at det i afsnit 2.2, hvor kriterierne, der 
skal lægges til grund for en antagelse om, at der kan identificeres en ”udfordring” ift. til de anførte 
krav, er kvalificerede. Det er heller ikke umiddelbart tydeligt præciseret, hvornår det anses for 
”relevant” at foretage en mere indgående undersøgelse af skolens opfyldelse af disse kriterier (jf. 
bem. 2.2.2, s. 7f), ligesom ved begrebet ”risikoadfærd” (bem. 1.2, pkt. 3, s. 5).  
Vi anbefaler af retssikkerhedshensyn, at disse begreber klargøres. 
 

• Endelig ønsker vi at bemærke – i tilslutning til det høringssvar som Luthersk Mission m.fl. har afgivet – at 
det virker urimeligt, at de den/de tilsynsførende ved skolen, som har til opgave at vurdere skolens 
undervisning, også skal til at vurdere og indberette økonomiske forhold. Det er den/de 
tilsynsførende ikke uddannede til, og den slags har man revisorer til. 

 
 

Med venlig hilsen og 
på vegne af Indre Mission i Danmark 

 
 

Hans-Ole Bækgaard   Jens Medom Madsen 
formand    generalsekretær 

 


