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K-meddelelse nr. 9  

 
Frit skolevalg  
 

Klagenævnet kan ikke behandle sager om frit skolevalg. Klagenævnet 

har alene kompetence til at tage stilling til, om en kommunes tilbud 

tilgodeser elevens specialundervisningsbehov, eller om der i modsat 

fald skal henvises til et andet tilbud, herunder et tilbud om special-

skole.  

 

Lovgrundlag mv.  

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. 

august 2010 – FSL).  

 

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædago-

gisk bistand (Vejledning nr. 4 af 21. januar 2008 – VEJ).  

 

Konkret anvendte bestemmelser  

FSL § 20, stk. 2, § 22, stk. 1, nr. 1, § 36, stk. 3, og § 51, stk. 3, 2. pkt.  

 

Vejledningens kapitel 4.  

 

Meddelelse  

 

Det frie skolevalg  

I medfør af FSL § 36, stk. 3, har forældre krav på, at deres barn bliver opta-

get i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kom-

mune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommu-

nalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2.  

 

Klagenævnet har ikke kompetence til at afgøre, om en kommune efter reg-

lerne i § 36, stk. 3, er forpligtet til at tilbyde en elev specialundervisning på 

en anden skole, herunder en anden kommunes skole.  
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Henvisning til en skole i en anden kommune  

I medfør af FSL § 22, stk. 1, nr. 1, kan en kommunalbestyrelse efter over-

enskomst med en anden kommune bl.a. henvise elever til undervisning i en 

anden kommunes skoler, jf. § 20, stk. 2.  

 

Klagenævnet har alene kompetence til at tage stilling til, om en kommunes 

tilbud efter FSL § 20, stk. 2, tilgodeser elevens undervisningsbehov, eller om 

der i modsat fald skal henvises til et andet tilbud, herunder et tilbud om 

specialskole. Dette kan i visse tilfælde medføre, at en kommune skal henvise 

til en skole beliggende i en anden kommune, jf. § 22, stk. 1, nr. 1, såfremt 

kommunen ikke råder over et passende tilbud.  

 

Yderligere oplysninger  

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 
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