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Henvendelse til Ballerup Kommune vedr. helhedstilbud på Kas-
perskolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget en henvendelse fra 
med spørgsmålet, hvorvidt der kan opkræves forældrebetaling i de tilfæl-
de, hvor fritidsaktiviteter er en integreret del af det samlede undervis-
ningstilbud.

Anledningen til spørgsmålet er oplysninger om, at forældre til børn på 
specialskolen, Kasperskolen i Ballerup Kommune, ikke kan fravælge 
fritidsdelen og forældrebetaling, da undervisning og fritidsdel (SFO og et 
klubtilbud) er fuldt integreret. 

Folkeskolens specialundervisning tilbydes i henhold til bekendtgørelse 
nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand. 

Det fremgår af nævnte bekendtgørelse § 1, nr. 6, at specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand omfatter særligt tilrettelagte aktivite-
ter, der kan gives i tilslutning i specialundervisning. Med særligt tilret-
telagte aktiviteter forstås aktiviteter i tilknytning til undervisningen, som 
udgør en integreret del af det samlede undervisningstilbud. Sådanne akti-
viteter er navnlig oprettet i de såkaldte heldagsskoler.

I de tilfælde, hvor særligt tilrettelagte aktiviteter, herunder fritidslignende 
aktiviteter, udgør en integreret del af det samlede undervisningstilbud 
ved en heldagsskole, kan der efter styrelsens opfattelse ikke opkræves 
forældrebetaling for den del af det samlede undervisningstilbud, der ved-
rører de omhandlede aktiviteter.

Styrelsen skal her henvise til § 2 i folkeskoleloven, hvoraf det fremgår, at 
kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres 
ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen.
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Det er kun i de tilfælde, hvor der er en klar adskillelse mellem undervis-
ning og de fritidslignende aktiviteter, og hvor de fritidslignende aktivite-
ter kan sammenlignes med aktiviteterne i en skolefritidsordning, at der 
efter styrelsens opfattelse kan opkræves forældrebetaling i henhold til 
folkeskolelovens § 50, stk. 2. Hvis forældrene ikke har mulighed for at 
fravælge heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, kan forældrene ikke 
opkræves betaling for heldagsskolens fritidslignende aktiviteter, jf. folke-
skolelovens § 2.

På denne baggrund skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet anmode 
Ballerup Kommune om en udtalelse til nævnte spørgsmål om Kasper-
skolen. Udtalelsen bedes fremsendt til undertegnende senest fredag den 
18. august 2017.
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