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NOTAT

Sammenfatning af notat om Ballerup Kommunes 
opkrævning af forældrebetaling for børn på Kasper-
skolen

Herved fremsendes en sammenfatning af konklusionerne i notat omhandlen-
de Ballerup Kommunes opkrævning af forældrebetaling for børn i Kasper-
skolen udarbejdet på baggrund af en henvendelse til Ballerup Kommune fra 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

1. Er Kasperskolens aktiviteter omfattet af reglerne i folkeskoleloven

KL konsulenterne vurderer på baggrund af folkeskolelovens bestemmelser 
om specialundervisning samt Kasperskolens oplysninger om baggrunden for 
undervisningen, at Kasperskolens tilbud er omfattet af folkeskolelovens be-
stemmelser.

2. Er der lovhjemmel i folkeskoleloven til forældrebetaling for fritidstilbud på 
Kasperskolen

KL vurderer, at der ikke er hjemmel i folkeskoleloven til at opkræve forældre-
betaling for fritidstilbuddet på Kasperskolen. 

KL har ved vurderingen lagt vægt på, at der ikke er en klar adskillelse mel-
lem undervisningen på Kasparskolen og de fritidslignende aktiviteter på sko-
len og at fritidstilbuddet derfor må anses for en integreret del af det samlede 
undervisningsforløb på skolen. I den vurdering har blandt andet indgået, at 
det fremgår af oplysningerne om Kasperskolen, at det ikke er muligt for for-
ældre til børn på skolen at fravælge fritidstilbuddet.

3. Krav om Ballerup Kommunes tilbagebetaling af eventuel uberettiget 
opkrævede beløb samt Ballerup Kommunes genoptagelse af egen drift
 
Det er KL- konsulenternes vurdering, at Ballerup Kommune som udgangs-
punkt er forpligtet til af egen drift at genoptage de sager, hvori der er opkræ-
vet forældrebetaling uden hjemmel hertil. 

Denne pligt til at genoptage sager af egen drift og iværksætte eventuel tilba-
gebetaling består, jf. det anførte i notatet, medmindre der foreligger særlige 
omstændigheder. 

For det første om det vil være forbundet med meget betydelige administrati-
ve vanskeligheder at finde frem til sagerne. For det andet om der ved retsan-
vendelsen har været tale om en mere eller mindre klar ulovlighed. 

Det er KL- konsulenternes vurdering, at medmindre der foreligger betydelige 
administrative vanskeligheder med genoptagelse og tilbagebetaling, vil Bal-
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lerup Kommune være forpligtet til at genoptage og tilbagebetale opkrævet 
forældrebetaling for fritidstilbud på Kasperskolen. 

4. Forældelse

Spørgsmålet om forældelse kan være relevant både hvis Ballerup Kommune 
måtte er forpligtet til at genoptage af egen drift, og i tilfælde, hvor kommunen 
kommer frem til, at kommunen ikke er forpligtet til af egen drift at genoptage 
sagerne. Hvis kommunen ikke af egen drift skal genoptage sagerne, kan der 
være pligt til at genoptage, hvor forældre til børn i Kasperskolen af egen drift 
retter henvendelse til Ballerup Kommune med anmodning om genoptagelse 
af spørgsmålet om forældrebetaling. 

Udgangspunktet for forældelse er den 3-årige forældelsesfrist. Dette gælder 
dog kun, hvis ikke kravet i henhold til forældelsesloven skal anses for sus-
penderet.

KL konsulenterne er i notatet mest tilbøjelige til mene, at spørgsmålet om 
tilbagebetaling er omfattet af reglerne om suspension, hvorefter der gælder 
10 årig forældelse af kravene, medmindre der forelægger dokumentation for, 
at der er forskellige forståelser af retsreglen hos myndighederne, som an-
vender denne. 


