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Frit skolevalg og specialskole
Om frit skolevalg for elever på specialskole
Spørgsmål:

de har modtaget kopi at vis itering fra PPR, men de
kan ikke love mig, at han kan blive, da de kan have
et s koletilbud i egen kommune, og s å er det det,
han s kal. Er dette korrekt, eller kan jeg s elv
bes temme? Venligs t D

Jeg har et s pørgs mål, s om jeg håber, I kan hjælpe
med. Jeg har en s øn på 13 med A DHD, og han går i
en s pecials kole. Han er vis iteret til denne af PPR i
kommunen. Han har tidligere gået på 3
almindelige folkes koler, s om ikke er forløbet
s ærlig godt. Han er på nuværende s kole i pos itiv
udvikling, og s kolen mener, det kan s kade ham at
s kifte, da han er en tung dreng, der kræver lang
tilpas ning og ikke kan klare bare det, at en lærer er
s yg, for s å er det us truktureret, og ikke det s amme
for ham. Vi flytter pr. 1. januar til en anden
kommune. Hvordan er reglerne omkring valg af
s kole i anden kommune? Jeg vil gerne have, at han
bliver i det tilbud, han har, og jeg vil s elv betale
hans trans port i forbindels e med s kolegangen, og
hvad der ellers ligger af udgifter. Skolelederen på
nuværende s kole udtaler, at for dem er det ikke et
problem, at han bliver. Da jeg kontakter vores nye
bopæls kommune, s iger de til mig, at de vil kigge
på det, når

S va r :
Kære D Dit s pørgs mål drejer s ig om det frie
s kolevalg, s om er bes krevet i folkes kolelovens §
36 s tk. 3. Den s iger, at forældre har krav på, at
deres barn optages i en folkes kole efter eget valg i
bopæls kommunen eller i en anden kommune
under foruds ætning af, at det kan s ke inden for de
rammer, s om kommunalbes tyrels en i
s kolekommunen har fas ts at. Der er dog en s ærlig
regel, hvis barnet øns kes optaget
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§ 46 og i ”Bekendtgørels e om betaling ved
s kolegang i en anden kommune end
bopæls kommunen” (Bekendtgørels e 672 af 29-062005), s om du kan henvis e til, hvis det bliver
nødvendigt. Noget helt andet er, at du mås ke lige
s kulle s e, hvad den nye kommune har at tilbyde
din s øn. Det kan da være en god ide, at PPR i den
gamle kommune s ender din s øns papirer til PPR i
den nye, s å de får mulighed for at vurdere, om de
har et godt tilbud til ham. Jeg kan s e, at den nye
kommune har en kommunal s pecials kole, men det
fremgår ikke af s kolens hjemmes ide, hvilke elever
den henvender s ig til, og hvad den generelt kan
tilbyde. Det kan være, det er en noget blandet
elevgruppe, og at den ikke er s pecielt velegnet til
at tilgodes e elever med A DHD, men det kan man
alts å ikke s e.

i en regional forans taltning – alts å en
s pecials kole, der drives af regionen. Den regel kan
du finde i folkes kolelovens § 21 s tk.2. Hvis forældre
vælger en anden s kole end den, bopæls kommunen
henvis er til, s kal forældrene s elv s ørge for og
betale trans porten, men det er du jo ogs å villig til.
Du s kriver ikke hvilken s lags s pecials kole, din s øn
går på, om den er kommunal eller drives af
regionen. Jeg kommer derfor til at give dig to s var.
Der er mig bekendt ingen s pecials koler, der drives
af regionen i jeres gamle kommune, men for en
s ikkerheds s kyld og af hens yn til andre, der mås ke
læs er dette, vil jeg kort gøre rede for frit s kolevalg
for elever på regionale s pecials koler:
Kommunalbes tyrels en kan, hvis barnet har behov
for s ærlig vidtgående hens yntagen eller s tøtte,
henvis e barnet til et s pecialpædagogis k tilbud,
der drives af regionen. Hvis barnet er optaget i en
anden kommune end bopæls kommunen, s kal
bopæls kommunen godkende, at der s ker
henvis ning til et regionalt tilbud. Her er der alts å
ikke uden videre tale om frit s kolevalg.

Hvis du har givet den nye kommune en chance for
at vis e, hvad de kan tilbyde din s øn, og du forts at
øns ker, at han s kal blive på s in nuværende s kole,
kan du aftale dette med s kolelederen og meddele
kommunen, at s ådan har du bes temt det med den
ret Folkes kolelovens § 36 giver dig.

Men jeg går ud fra at din s øn går i en kommunal
s pecials kole i kommunen, og s å har du frit
s kolevalg. Det frie s kolevalg gælder ogs å for børn,
der har behov for s pecialundervis ning i et
kommunalt tilbud, det har Minis teriet for Børn og
Undervis ning udtrykkeligt gjort opmærks om på.
Du har villet gøre det rigtigt, har henvendt dig til
den nye kommune og gjort opmærks om på, at I
flytter til kommunen, og at du gerne vil have, at din
s øn får lov til at blive på s in nuværende s kole.

Kommunen kender nok ogs å reglerne, når det
kommer dertil, s å jeg forventer, at det uden videre
vil gå i orden. Hvis du alligevel får problemer, må
du endelig kontakte Forældrerådgivningen igen,
s å vil vi prøve at forklare, hvad der faktis k s tår i
loven. I yders te kons ekvens kan du klage til
Stats forvaltningen over, at kommunen ikke
overholder gældende lov – men dertil når du
forhåbentlig ikke.
Venlig hils en, Forældrerådgivningen

Lad det være s agt med det s amme: Det s var, du
har fået fra den nye kommune, er forkert, og det er
for dårligt, at de ikke kender Folkes koleloven eller
endnu værre: mås ke regner med at du ikke gør.
Spørgs målet om hvorvidt din s øn kan få lov til at
blive på den kommunale s pecials kole i den gamle
kommune, er udelukkende en s ag mellem dig og
s kolelederen på den nuværende s kole. Det er ikke
nødvendigt, at du indhenter betalings tils agn fra
den kommende bopæls kommune. Reglerne om
dette s tår gans ke klart i folkes kolelovens
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