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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra S om underretninger om 
mistrivsel i skoler 
 
Børn og Unge har modtaget en forespørgsel fra byrådsmedlem Peder Uden-
gaard (S). Neden for gengives de enkelte spørgsmål med tilhørende svar fra 
Børn og Unge. Til besvarelsen af det første spørgsmål har Børn og Unge 
indhentet svar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, der som myndighed 
som modtager alle underretninger om børns mistrivsel mv. 
 
  

1. Hvad er antallet af underretninger om mistrivsel, vold, misbrug eller 
omsorgsvigt for hhv. friskoler i Aarhus Kommune og grundskolen i 
Aarhus Kommune?  
 
Sociale Forhold og Beskæftigelse har som svar på dette spørgsmål oplyst 
følgende til Børn og Unge: I 2016 har der været i alt 578 underretninger fra 
skoler om mistrivsel, vold, misbrug eller omsorgssvigt. Heraf er 527 under-
retninger fra offentlige skoler og 51 underretninger fra private skoler. For-
skellen i antal skal naturligvis holdes op imod, at der er betydeligt flere børn 
på offentlige skoler end på private. MSB har dog ikke tal på dette. 
 
Børn og Unge kan som supplement hertil oplyse, at der pr. 5. september 
2016 var 33.758 0.-9. klasses elever i Aarhus Kommune. Heraf gik 5.187 
elever i privat- eller friskole. 
 

2. Hvordan informerer MBU om ansvaret for at lave indberetninger for 
grundskolen og friskolerne i Aarhus ved bekymring om mistrivsel, 
vold, misbrug eller omsorgssvigt i hjemmet?  
Grundskolen omfatter i det følgende både folkeskolerne og de frie grundsko-
ler.  
 
Underretning af de sociale myndigheder på en formodning om, at et barn el-
ler ung mistrives og har brug for særlig støtte, udgør den udvidede underret-
ningspligt, der påhviler den, der i sit arbejde er i tæt kontakt med børn og 
unge. Den udvidede underretningspligt er et emne, der behandles på profes-
sionsuddannelserne.    
  
For så vidt angår folkeskolerne i Aarhus Kommune, indgår udøvelsen af de 
fagprofessionelles udvidede underretningspligt dels som en del af introdukti-
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onen til nye ledere i Børn og Unge; og dels som en del af den løbende ledel-
sessparring. Der er således løbende et ledelsesmæssigt fokus på udøvelsen 
af den udvidede underretningspligt hos ansatte i børn og Unge. 
 
For så vidt angår de frie grundskoler, påhviler det skolens forældrekreds, be-
styrelse samt en udpeget tilsynsførende at udføre tilsynet, jfr. besvarelsen af 
spørgsmål 4.  
 
Som led i dialogen mellem Børn og Unge og de frie grundskoler tages udø-
velse af den udvidede underretningspligt, herunder procedurerne for afsen-
delse af underretninger, op som emne i løbet af foråret 2017. 
 
 

3. Hvilken dialog har MBU med undervisningsministeriet om fri-skoleom-
rådet og indberetninger?  
 
Den 1. december 2016 skrev rådmand Bünyamin Simsek følgende til under-
visningsminister Merete Riisager: 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sendte i november et brev til kom-
munerne om de frie grundskoler. Jeg vil gerne, på vegne af Aarhus Byråd 
og Magistratsafdelingen for Børn og Unge bekræfte, at Aarhus Kommune 
selvfølgelig stiller sig til rådighed for styrelsen. 
 
Styrelsen er altid velkommen til at rette henvendelse til os, herunder at 
anmode om oplysninger om specifikke skoler. Vi vil ligeledes rette hen-
vendelse til styrelsen, såfremt der er forhold, der giver anledning til be-
kymring, om de frie grundskolers opfyldelse af frihed og folkestyrekravet. 
 
I Aarhus har vi et godt samarbejde med de frie grundskoler. I Magistrats-
afdelingen for Børn og Unge har vi for eksempel etableret et formaliseret 
samarbejde med de frie grundskoler. Særligt med henblik på tættere dia-
log, koordinering og gensidig videndeling om fælles udfordringer. I sam-
arbejdet er det aftalt at have et særligt fokus på elevdemokrati i form af 
Aarhus Kommunes Børn og Unge-byråd. 
 
I Aarhus er vi generelt optaget af, at alle de frie grundskoler i kommunen 
skal leve op til de krav, der er fastsat i loven. På den måde sikres det, at 
alle børn modtager undervisning, der står mål med, hvad der almindelig-
vis kræves i folkeskolen, og at de bliver forberedt til at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre. 
 
I Aarhus Kommune ser vi frem til et godt samarbejde. ” 
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Brevet til ministeren tog afsæt i brev fra den tidligere undervisningsminister 
10. nov. 2016 ”Indberetning om bekymrende forhold på frie grundskoler til 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet”. Derudover tog det afsæt i byrådets 
beslutning 31. august 2016 om fælles initiativer mod samfundsundergra-
vende parallelsamfund.  
 
Undervisningsminister Merete Riisager svarede den 8. februar 2017 i brev til 
rådmand Bünyamin Simsek følgende:  
 

Tak for dit brev fra den 1. december 2016 og din lykønskning med min 
tiltræden som undervisningsminister. Jeg er meget optaget af det ar-
bejde, der ligger i den frie skolesektor, som der er sat ekstra fokus på 
med vores politiske aftaler på området i foråret 2016 og den for nylig 
vedtagne ændring af friskoleloven. 
 
Jeg ser også frem til det fortsatte samarbejde mellem Undervisningsmi-
nisteriet og kommunerne og lægger vægt på, at vi kan have dialog om 
forhold på de frie grundskoler, der kan skabe bekymring.  
 
Jeg har med interesse noteret mig det formaliserede samarbejde, som 
du beskriver mellem Aarhus Kommune og de frie grundskoler med bl.a. 
fokus på videndeling og elevdemokrati.  

 
 
 

4. Hvilken dialog har MBU om tilsynet med friskoler i Aarhus med under-
visningsministeriet?  
Tilsynet med de frie grundskoler varetages af forældrekredsen, bestyrelsen 
og en udpeget tilsynsførende. Børn og Unge er hverken involveret i udpeg-
ning eller godkendelse af den tilsynsførende. Det er en statslig opgave at 
godkende den tilsynsførende. Børn og Unge og undervisningsministeriet er 
således ikke dialog om det løbende tilsyn med de frie grundskoler i Aarhus. 
 
 

5. Hvilken dialog har MBU med undervisningsministeriet om, hvordan den 
generelle kvalitet – fagligt såvel som trivselsmæssigt – sikres i friskole-
tilbuddene?  
Børn og Unge har ansvar for folkeskolerne i Aarhus. Dette ansvar løftes bl.a. 
i det daglige arbejde på folkeskolerne og gennem effektmål, kvalitetsudvik-
ling og kvalitetsopfølgning. Byrådet og Børn og Unge-udvalget medvirker i 
arbejdet i forbindelse med den politiske behandling af budgetter, regnskaber 
og kvalitetsrapportering.  
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Jævnfør svaret på spørgsmål 4 har Børn og Unge ikke ansvar for at sikre 
kvaliteten af de frie grundskolers tilbud, idet tilsynet med disse skoler ikke er 
en kommunal opgave. På den baggrund har Børn og Unge ikke en dialog 
med undervisningsministeriet om at sikre den generelle kvalitet i de frie 
grundskoler, ligesom Børn og Unge ej heller har generel indsigt i forholdene 
på friskolerne i Aarhus. 
 
Derimod finder Børn og Unge det helt naturligt, at vi lokalt har en løbende di-
alog med de frie grundskoler og en gensidig videndeling om fælles udfordrin-
ger og muligheder. Dette samarbejde er undervisningsministeren jf. svaret 
på spørgsmål 3 orienteret om, så det kan indgå som inspiration i en eventuel 
videreudvikling af styringsmodellen på området i et samarbejde mellem re-
geringen og KL. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 

Bünyamin Simsek   
rådmand   

 /  
  Jan Præstholm 
  direktør 
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