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Besvarelse af 10-dages forespørgsel om Lykkeskolen 

 

Baggrund 

Lone Norlander Smith (Enhedslisten) har den 10. juni 2018 rejst en 10-

dages forespørgsel om Lykkeskolen. 

I det følgende besvares spørgsmålene enkeltvis. Besvarelsen er suppleret af 

bilag 1. 

 

Besvarelse af forespørgsel 

Det skal indledningsvis bemærkes, at kommunen ikke har hjemmel til at føre 

tilsyn med privatskolerne, jfr. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 

9. Det påhviler således forældrene at føre tilsynet med skolens almindelige 

virksomhed. Derudover skal en af Undervisningsministeriet certificeret til-

synsførende føre tilsyn med skolens undervisningstilbud, elevernes faglige 

standpunkt, opfyldelsen af friheds- og folkestyrekravet samt undervisnings-

sproget, jfr. ibid. §§ 9 og 9a. Undervisningsministeriet fører det overordnede 

tilsyn med privatskolerne. 

 

I 2016 vedtog Folketinget en lovgivning til styrkelse af kvaliteten i friskoler og 

private grundskoler. I den forbindelse rettede Folketinget et særligt fokus på 

skolernes arbejde med at forberede eleverne til at leve i et samfund som det 

danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokra-

tiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 

og menneskerettigheder; det såkaldte friheds- og folkestyrekrav.  

 

Som led i arbejdet med at styrke kvaliteten i friskolerne og de private grund-

skoler indgår Børn og Unge i et samarbejde med Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet under Undervisningsministeriet (STUK). Her er det aftalt, at 

kommunen orienterer styrelsen, hvis kommunen har mistanke om, at en 

friskole eller privat grundskole ikke overholder friheds- og folkestyrekravet. 

 

 

1) Har der inden for det sidste år været mailkorrespondance mellem Un-

dervisningsministeriet og Aarhus Kommune omkring friskolen Lykkesko-

len, beliggende i Aarhus Kommune? Hvis ja, ønskes agtindsigt heri. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i Undervisningsministeriet 

fremsendte den 7. juni 2018 anonymiseret udgave af ’Meddelelse om tilba-

geholdelse af tilskud og høring over påtænkt afgørelse om bortfald og tilba-

gebetaling af tilskud’. Dokumentet og ledsagende mail er vedlagt som bilag 

1. 

Der har ikke været yderligere mailkorrespondance mellem Aarhus Kommune 

og Undervisningsministeriet om Lykkeskolen. 

 

 

 

  

BØRN OG UNGE 
Pædagogisk afdeling 

Aarhus Kommune 

Kvalitet og Samarbejde 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Direkte telefon: 29 20 99 39 

 

Direkte e-mail: 

hskr@aarhus.dk 

 

Sag: 18/031264-2 

Sagsbehandler: 

Hans Sloth Kristoffersen 
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2) Foreligger der henvendelser fra borgere omkring forholdene på skolen 

inden for det sidste år? Hvis ja, ønskes agtindsigt heri 

 

Der foreligger ikke henvendelser fra borgerne om forholdene på Lykkeskolen 

inden for det seneste år. 

 

3) Det ønskes oplyst, hvor mange elever fra skolen, der er startet på for-

skellige ungdomsuddannelser inden for de seneste to år. 

 

Tabel 1-3 nedenfor viser den uddannelsesmæssige færd for eleverne, der 

gik ud af 9. klasse på Lykkeskolen i 2016 henholdsvis 2017. Status er i tabel 

1 og 2 opgjort et år efter dimission. I tabel 3 er status for de elever, der dimit-

terede i 2016, endvidere opgjort to år efter dimission: 

 

  
Tabel 1: Den uddannelsesmæssige status pr. juni 2017 for elever dimitteret fra 9. klasse på 
Lykkeskolen juni 2016 

Aktivitet Antal 

Erhvervsuddannelser 2 

10. klasse 5 

Gymnasiale uddannelser 12 

Arbejde deltid 1 

I alt 20 

Kilde: Beskæftigelsesforvaltningen 

 

 
Tabel 2: Den uddannelsesmæssige status pr.  juni 2018 for elever dimitteret fra 9. klasse på 
Lykkeskolen juni 2017 

Aktivitet Antal 

Arbejde deltid 1 

10. klasse 9 

Gymnasiale uddannelser 10 

I alt 20 

Kilde: Beskæftigelsesforvaltningen 

 

 
Tabel 3: Den uddannelsesmæssige status pr. 13. juni 2018 for elever dimitteret fra 9. klasse på 
Lykkeskolen juni 2016 

Aktivitet Antal 

Erhvervsuddannelser 1 

Forberedende uddannelsesfor-
løb 

1 

Gymnasiale uddannelser 15 

Under vejledning af UU 3 

I alt 20 

Kilde: Beskæftigelsesforvaltningen 
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4) Karakter- og eksamensresultater fra de to seneste år ønskes oplyst 

 

Aarhus Kommune modtager ikke data om karakterer og eksaminer fra frisko-

lerne og de private grundskoler beliggende i kommunen. 

 

Af Undervisningsministeriets hjemmeside www.uddannelsesstatistik.dk 

fremgår, at karaktergennemsnittet for afgangseleverne på Lykkeskolen for 

eksamen i de bundne prøvefag i 2016 var 5,3, mens det i 2017 var 5,6. 

 

De bundne prøver udgøres af: Dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstil-

ling og mundtligt), matematik (matematiske færdigheder og matematisk pro-

blemløsning), engelsk (mundtligt) samt fysik/kemi (praktisk/mundtligt). Sidst-

nævnte erstattes fra skoleåret 2016/17 af et nyt bundent prøvefag: Fælles-

prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Thomas Medom   

rådmand   

 /  

  Søren Aakjær 

  konstitueret direktør 

 

 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/

