
 
 

 

 

 

 

 

Høringssvar i forbindelse med forslag til lov om ændring af lov 

om folkehøjskoler. 
 

Ligeværd ønsker hermed at indgive høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov 

om ændring af lov om folkehøjskoler. 

 

Ligeværds høringssvar retter sig især mod forslagets del, der omhandler ændringer i 

ordningen for specialpædagogisk støtte til elever på folkehøjskoler. 

Ligeværd er af den opfattelse, at forslaget om at ophæve muligheden for at søge støtte 

til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige 

behov efter lovens § 27, stk. 1 vil betyde en væsentlig forringelse for en gruppe af unge 

med særlige behov. Det er Ligeværds opfattelse, at en omlægning af støtten til en 

generel forøgelse af alle skolernes grundtilskud, ikke i samme grad som tilskud efter §27 

stk1 vil kunne sikre unge med særlige behov mulighed for højskoleophold. 

Det er derfor Ligeværds konklusion, at lovforslagets forslag om at omlægge SPS støtten 

efter §27 stk1 vil udgøre en betydelig forringelse af mulighederne for unge med særlige 

behov. 

I Ligeværds optik vejer det i særlig grad tungt, at netop unge med særlige behov som 

gruppe betragtet i højere grad oplever ensomhed og marginalisering, end andre unge. 

Dette taler i særlig grad for, at de særlige og målrettede støttemuligheder fastholdes, så 

også unge med særlige behov sikres adgang til højskolernes fællesskaber og 

dannelsesrum. Et generelt forhøjet grundtilskud vil efter Ligeværds opfattelse ikke gå til 

at sikre unge med særlige behov mulighed for højskoleophold.  

At netop denne gruppe unge, der har et særligt behov for at træne, opleve og deltage i 

sociale fællesskaber, begrænses yderligere i adgangen til ungdomsfællesskaber på grund 

af et ønske om administrative lettelser, synes endog helt uacceptabelt. 

 

Med venlig hilsen 

Esben Kullberg 

Sekretariatschef i Ligeværd. 
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