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Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Omr. for grundskole og folkeoplysning
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE
BEKENDTGØRELSE OM
SYGEUNDERVISNING FOR ELEVER I
FOLKESKOLEN OG FRIE GRUNDSKOLER.
D. 25. 09. 2003.
Børn, der er ramt af længerevarende sygdom eller af truslen herom,
rammes ofte dobbelt hårdt. De er syge og bekymrede og må samtidig
undvære det sociale samvær og undervisningen i skolen. Hvis barnet
samtidig føler sig glemt af skolen, kan konsekvenserne af sygdommen,
uanset dennes forløb, få et uoverskueligt format for barnet.
Børnerådet konstaterer derfor med glæde, at det syge barn nu vil blive
inddraget i planlægningen og tilrettelæggelsen af sygeundervisningen,
jf. § 3, stk. 1, og § 5, stk. 2. Medinddragelsen vil fremme barnets
forståelse af situationen og styrke oplevelsen af den omsorg, der
drages for det i den svære tid.
Af udkastets § 3, stk. 1, fremgår det, at lægeerklæring for barnet
tænkes udarbejdet af den kommunale sundhedstjeneste eller af den
praktiserende læge. Denne formulering må bero på en misforståelse,
da den kommunale læge i henhold til Lov om forebyggende
sundhedsordninger ikke har behandlingskompetencen på dette område.
Barnets praktiserende læge har kompetencen og modtager bl.a.
udskrivningsbrev fra sygehuset, sætter speciallægeindsats i gang m.m.,
hvilket bør fremgå af bestemmelsen.
Udgifterne til sygeundervisning i hjemmet af en elev i en fri grundskole
påhviler skolen, jf. § 9, stk. 2. Dette forekommer besynderligt, når
andre udgifter til børn, herunder den kommunale sundhedstjeneste,
påhviler den kommune, hvor skolen er beliggende. Udgifterne til
sygeundervisning kan meget vel være en stor belastning for en lille
skole, hvilket kan få følger for omfanget og kvaliteten af den
undervisning, der tilbydes det syge barn.
Børnerådet anbefaler derfor, at udgiften pålægges kommunen uanset
skolens ejerforhold.
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Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
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