
 
   

 
Spørgsmål om dagbehandlingstilbud
 

Kære Finn

Du har den 5. april 2022 via din medlemssekretær stillet følgende 
spørgsmål til forvaltningen om dagbehandlingstilbud:

1. Er det korrekt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har meddelt de 

private dagbehandlingsskoler, at de midt i en udbudsperiode kan 

og vil udskrive børn pr. 30. juni, således at de private 

dagbehandlingsskoler ikke får betaling for juli måned, som det ellers 

tydeligt fremgår af rammeaftalen?

2. Udbuddet for dagbehandling hører under Folkeskoleloven. Hvor 

finder Københavns Kommune sin hjemmel til at udskrive børn pr. 30. 

juni?

3. I henhold til Folkeskoleloven er der sommerferie for alle skolebørn i 

juli måned. Bliver de udskrevne børn omvisiteret til andre tilbud, evt. 

kommunale, i juli måned. I bekræftende fald, skyldes dette så 

økonomi eller andre forhold, og i så fald hvilke?

4. Forventer Københavns Kommune, at denne reduktion kan 

gennemføres uden at kvaliteten på undervisning og behandling 

forringes, og er Københavns kommune blevet gjort opmærksom på 

dette?

Besvarelse

Ad 1
Københavns Kommune har ikke meddelt de private 
dagbehandlingskoler, at de vil udskrive børnene pr. 30 juni. 
Kommunen har efter konkrete henvendelser fra det private 
dagbehandlingstilbud, Behandlingsskolerne, d 22. februar 2022 
meddelt tilbuddet, at der er konfereret med juridisk rådgiver, Horten, 
og at der ikke er noget i rammeaftalen eller kravspecifikationen, som 
forhindrer, at Myndighed (Socialforvaltningen) opsiger en 
dagbehandlingskontrakt op til sommerferien, så længe 
opsigelsesvarslet overholdes.
 
Samtidig har kommunen overfor sektoren betonet, at vi ønsker at tage 
hensyn til vores samarbejdspartnere og deres økonomi og efterleve 
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intentionerne i rammeaftale og kravspecifikation. Socialforvaltningen 
og Børne-og Ungdomsforvaltningen har derfor overfor 
Myndighedsområderne i Socialforvaltningen indskærpet, at opsigelse 
op til en sommerferie ikke må ske pr. automatik og kun efter en 
individuel vurdering af barnets behov. Opsigelse af 
dagbehandlingskontrakter op til en sommerferie vil altså kun ske i sager, 
hvor barnet eller den unge ikke skal forsætte i tilbuddet, og hvor 
Myndighed måneder før sommerferien allerede ved, at barnet ikke får 
behov for støtte hen over sommeren eller får denne fra anden 
leverandør.
 
Ad2
Det er Hortens vurdering, at hverken folkeskolelovens regler om 
undervisningspligt eller reglerne i bekendtgørelse nr. 693 af 26. maj 
2020 kan tages til indtægt for, at kommunen er forhindret i at opsige til 
løbende måned + 30 dage, herunder så opsigelse sker pr. 30. juni et 
givent år.
 
Ad3
Børn, der opsiges pr. 30 juni, visiteres ikke til et andet 
dagbehandlingstilbud, idet børnene i alle tilfælde vil være færdige med 
deres grundskole, har opfyldt deres undervisningspligt ligesom alle 
andre børn på samme alder, og er på vej videre til en 
ungdomsuddannelse. Som beskrevet under Ad1, vil det i alle tilfælde 
også dreje sig om de få børn, hvor Myndighed måneder før 
sommerferien ved, at barnet ikke får behov for støtte hen over 
sommeren eller får denne fra anden leverandør.
 
Ad4
Da antallet af udskrivninger pr. 30 juni i sidste skoleår kun udgjorde 4 ud 
af 74 afgangselever på Behandlingsskolerne, forventer Københavns 
Kommune ikke, at kvaliteten af behandlingen og undervisningen vil 
være påvirket af den nuværende praksis.
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