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Udskrivning af elever i grundskolen på  

Herlufsholm Skole og Gods 

Udskrivning af elever i grundskolen på Herlufsholm Skole og Gods foregår efter 
nedenstående lovstof: 
 
Grundloven:  
•§ 76. Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. 
Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene 
undervise i folkeskolen.  
 
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.:  
•§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne 
lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen 
overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne 
overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have 
på skolerne.  
 
FN’s Børnekonvention: 
•Artikel 12 1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne 
synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; 
barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og 
modenhed.  

•2. Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver 
behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører 
barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i 
overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.  
 
Lov om Friskoler og private grundskoler: 
§ 4a Skolen skal, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning af en elev, sikre, at 
eleven inddrages, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk 
alt efter elevens alder og modenhed. Dette skal ske ved samtale med eleven eller på 
anden måde, der ved inddragelse af eleven belyser elevens perspektiv. Elevens perspektiv 
og eventuelle synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med elevens 
alder og modenhed. Eleven kan ved samtale med skolen lade sig bistå af en eller flere 
bisiddere. 
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Stk. 2 Forpligtelsen til, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning, at inddrage 
eleven ved samtale gælder ikke, hvis det må antages at være til væsentlig skade for 
eleven. 

Stk. 3 Skolen skal sikre skriftlig dokumentation for inddragelse efter stk. 1 eller for 
grundlaget for undladelse efter stk. 2. 
 
Ombudsmanden har stillet krav om, at der på alle Fri- og Privatskolen skal forefindes en 
procesbeskrivelse, der ligger til grund for alle eventuelle udskrivninger.  
Denne procesbeskrivelse indgår i tilsynsbesøget og skal vurderes ved dette besøg. 

Afgørende i processen er, at eleven skal høres og gives mulighed for at udtrykke sig i 
forhold, der måtte have betydning for barnet. 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er stor forskel på at blive hørt og at få ret. 

Formål for høringen: 
At inddrage og behandle eleven som aktør og part, og dermed at skabe et bedre 
beslutningsgrundlag for skolen. 
Eleven skal høres forud for en eventuel beslutning eller sanktion, som vil vedrøre barnets 
skolegang. 

Proces: 

Inden man sagsliggør et forløb, har der været forudgående samtaler med elev/klasse. 
Der er notatpligt ved disse samtaler. 

1. Ledelsen inddrages med tydelig kronologi og redegørelse. 
Besluttes det, at indkalde eleven til en samtale med ledelsen, skal forældrene 
orienteres. 
Et forløb kan bestå af flere møder, hvor eleven deltager. 

2. Elev og forældre indkaldes til et møde på skolen. Lærere og ledelse deltager. 
Der udfærdiges fælles en handleplan for eleven. 

3. Handleplan i høring hos elev, lærere og ledelse. 
4. Opfølgningsmøde(r) 
5. Orientering om påtænkt udskrivning →høring→ udskrivning 

Det er vigtigt, at ovenstående proces tidsbegrænses. Dette af hensyn til alle parter i 
sagen. 

Der er lovgivningsmæssigt ingen krav om referat i disse sager.  
Men fra skolens side stilles der forventninger om dokumentation. Dette for at skabe 
sikkerhed for alle interessenter i sagen. 

https://www.elov.dk/friskoleloven/paragraf/4a/#%C2%A74a-stk1
https://www.elov.dk/friskoleloven/paragraf/4a/#%C2%A74a-stk2

