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Til Kulturministeriet 
 
 

19. august 2018 
 
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler 
Tak for muligheden for at afgive et høringssvar. Fremfor svar er her spørgsmål og 
bemærkninger til den del af udkastet, der vedrører specialundervisning. 
 

Indledningsvis: 
Hvis vi skal spare, har vi ikke noget valg, og så accepterer vi forringelser. 

Hvis udkastet ikke er en spareøvelse, og det skriver Kulturministeret, det ikke er, 
vil jeg her påpege de utilsigtede forringelser og sandsynlige følger af de foreslåede 
ændringer. 
 

Vi risikerer at færre unge med særlige behov eller lettere handicap kommer 
på højskole, hvis vi afskaffer øremærkning af midler i §27.1 
Vedr. de påtænkte ændringer ift. §27.1: Det bekymrer mig, at skoler, der i dag 
har påtaget sig opgaven, vil miste midler og dermed ikke i samme grad vil kunne 
løfte opgaven med at støtte de unge. Det er højst usandsynligt, at landets øvrige 
højskoler uden yderligere incitament vil kunne overtage det arbejde, der ligger i at 
støtte unge med lettere handicap. Hvis ordningen falder bort, og de unge ikke 
længere kan finde en højskole, som kan give den nødvendige støtte, vil 
konsekvensen være, at færre unge kommer på højskole.  
Det er næppe intentionen med lovændringen? 
 
 
Undervisning uden forberedelsestid er ikke undervisning - §27.2 
Vedr. de påtænkte ændringer ift. §27.2: Som ansvarlig for kvaliteten af 
undervisningen på en højskole kan jeg ikke sidde overhørig, at ministeriet 
foreslår, at vi laver specialundervisning uden forberedelse.  Al undervisning 
kræver forberedelse. Undervisning af elever med svære handicap er særligt 
krævende forberedelsesmæssigt. En nedskæring med 20% ved at fjerne 
forberedelsestiden er ikke acceptabelt, når vi skal levere undervisning af god 
kvalitet. 
 
Hvis vi indfører undervisning uden forberedelsestid, kommer vi i modstrid med 
ansættelsesbekendtgørelsen for lærernes ansættelse, der angiver, at lærernes 
arbejdsopgaver består af undervisning, forberedelse og samvær. 

 

Overkompensation – eller en nødvendig forenkling af støtteordningen 
En begrundelse for at nedsætte taksten er, at der ifølge VIFO-rapporten sker en 
overkompensation. Så vidt jeg kan se, står der i rapporten ikke noget om, at 
midlerne på nogen skoler misbruges eller bruges til andet end at sikre, at 
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mennesker med svære handicap kan gå på højskole. Vi dokumenterer behov for 
støtte for hver enkelt elev, og vi dokumenterer, at vi har højskolelæreransatte 
(med forberedelsestid) til at læse timerne. Hos os læses de fleste af timerne af 
fuldtidsansatte højskolelærere, og da flere af lærerne er på slutløn, overstiger 
deres løn den fastsatte takst. Disse lærere er uundværlige i 
specialundervisningssammenhæng, bl.a. fordi de sikrer at eleverne i tiden 
udenfor undervisningstimerne får udbytte af det pædagogisk tilrettelagte samvær 
og af fællesskabet ved kostskoleformen, der understøtter undervisningen. Udover 
fuldtidslærerne har vi nogle timer, der læses af timelærere – og det giver ganske 
rigtigt et provenu. De penge går dog direkte til, at elever med svære handicap kan 
gå på en almindelig højskole. Som jeg tidligere talte med Jesper Moesbøl om, har 
vi en række udgifter, der følger med, hvis vi skal kunne håndtere mennesker med 
svære handicap. Men som han sagde, får vi jo også en høj takst til de svært 
handicappede. Det drejer sig bl.a. om denne type udgifter: 
 

- Øget vedligehold, større slid og skrammer pga. dårlig motorik, 
kørestole og rollatorer 

- Større tidsforbrug (lønudgift) hos administrativt personale, samt det 
øvrige TAP-personale, pga. lavt kognitivt niveau og sproglige 
vanskeligheder. Tidskrævende kommunikation og behov for hjælp i 
mange situationer. 

- Større tidsforbrug (lønudgift) i køkkenet, da mange med svære 
handicap også har udfordringer ift. mad og behov for specialkost.  

- Materialer til undervisning – større spild, mere solidt materiel pga. 
dårlig motorik. 

- osv. osv. 

Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der, udover specialundervisningen, 
ekstra udgifter forbundet med ALLE elever med svære handicap. Så når VIFO-
rapporten skriver om overkompensation, handler det efter min bedste 
overbevisning om, at nogle skoler ikke udbetaler alle støttekronerne i 
højskolelærerlønninger, men får dækket andre handicaprelaterede udgifter. Hvis 
taksten bliver barberet ned, kan vi forvente, at der efterlyses nye støtteordninger 
til at dække de øvrige omkostninger – dvs. endnu mere komplekse ordninger, end 
nu.  

Hvis nuværende udkast til lovændring handler om forenkling, mener jeg, at den 
nuværende løsning med den nuværende takst, udregnet efter en fastansat 
højskolelærerløn, en takst, der er bundet op på antal timers støttebehov på en 
navngiven elev med et dokumenteret handicap, og med højskolelæreransatte til at 
læse timerne, rent faktisk er en enkel løsning, der muliggør at svært handicappede 
kan få fuldt udbytte af et højskoleophold. Denne løsning sikrer at midlerne går til 
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de svært handicappede, og den har vist sig at være tilfredsstillende for eleverne. 
Omkostningerne er fornuftige, idet de er afstemt efter elevernes behov og udgifterne 
har været stabile ifølge VIFO-rapporten. De tiltrængte justeringer og forenklinger er 
af administrativ karakter, og de handler, som jeg ser det, mere om en klar, tydelig, 
ensartet vejledning fra ministeriet. Den nuværende bekendtgørelse bør skrives om, 
for selvom vi kun er ca. 10 skoler, der benytter ordningen, har vi fået vidt 
forskellige mundtlige fortolkninger af bekendtgørelsen fra ministeriet. VIFO-
rapporten lægger op til justeringer af ordningerne, og IKKE til omfattende 
omlægninger, der for nogen skoler vil betyde store besparelser og forringelser for de 
svært handicappede.  

Hjælpemiddelordningen 
At afskaffe støtte til hjælpemidler er helt klart en overtrædelse af 
handicapkonventionen. Ingen yderligere kommentarer til det punkt. 

 

Jeg står naturligvis til rådighed for yderligere uddybninger, ligesom I naturligvis 
er meget velkomne til at besøge vores højskole på Djursland for at møde vores 
elever og se, hvordan praksis er. Jeg kommer også gerne til møde hos jer. 

 

Jeg håber, at I vil tage mine betragtninger med i jeres overvejelser.  

Med venlig hilsen 

 

Heidi Vølcker 
forstander 
Tlf. 87 52 91 30 
Email: heidi@djfh.dk 
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