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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Anders Winnerskjold 
om seksualundervisning på de i kommunen beliggende frie 
grundskoler 
 
Anders Winnerskjold (S) har den 26. oktober 2020 rettet en 10-dages fore-
spørgsel til Børn og Unge om seksualundervisningen på de i kommunen 
beliggende frie grundskoler. 
 
I forespørgslen rejses følgende konkrete spørgsmål: 
 
 Hvordan anvendes tilsyn for så vidt angår seksualundervisningen på 

de enkelte friskoler med henblik på at sikre en ligevægtig 
seksualfremstilling i undervisningen? 
 

 Hvilke tilsynsinitiativer påtænkes at blive iværksat for fortsat at 
sikre denne ligevægtige seksualfremstilling i undervisningen? 
 

 Har der på friskolerne i kommunen konkret været konstateret 
anvendelse af undervisningsmateriale, der fremhæver 
homoseksualitet som noget unaturligt, eller på anden måde giver 
eleverne en opfattelse af, at et heteroseksuelt parforhold er mere 
rigtigt og legitimt end andet? 
 

 Er der øvrige tilfælde, hvor der på de enkelte friskoler har været 
konstateret problemer med at sikre en ligevægtig 
seksualfremstilling? 
 

 Hvilken reaktion har eventuelle tilfælde, hvor der er konstateret 
brug af en uligevægtigt seksualfremstilling eller lignende i 
forbindelse med undervisningen, affødt? 

 
Hermed samlet besvarelse af de fem spørgsmål: 
 
I henhold til ’Lov om friskoler og private grundskoler m.v.’ § 9 påhviler det 
forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.  
 
Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan vælge to modeller for tilsynet, 
som enten skal føres ved en af Børne- og undervisningsministeriet certifice-
ret tilsynsførende; eller ved selvevaluering ud fra en af Børne- og under-
visningsministeriet udformet model, jfr. ibid. § 9a, stk. 1 og stk. 2, jfr. § 9b 
stk. 1 og § 9c. 
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Tilsynet skal blandt andet tilse, at de frie grundskolers undervisning efter 
deres formål og i hele deres virke forbereder eleverne til at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes 
demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende 
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, jfr. 
ibid. § 1, stk. 2 – det såkaldte ’friheds- og folkestyrekrav’. 
 
Uagtet at kommunen således ikke fører tilsyn med de frie grundskoler, indgik 
Børn og Unge i 2016 en aftale med Styrelsen for undervisning og kvalitet i 
Børne og undervisningsministeriet om, at Børn og Unge orienterer styrelsen 
i tilfælde af en bekymring for, at en fri grundskole fx ikke overholder friheds- 
og folkestyrekravet. 
 
Børn og Unge har ikke haft anledning til bekymringer, hvad angår konkrete 
frie grundskolers seksualundervisning.  
Hvis Anders Winnerskjold eller andre har en konkret bekymring i denne hen-
seende, er man meget velkommen til at kontakte Børn og Unge. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
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