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Betänkandet (SOU 1998:113) I god tro . samhället och nyandligheten (dnr S98/5769/HS)   
Sammanfattning 
Skolverket avstyrker utredningens förslag att utfärda råd eller anvisningar till personal inom skola och barnomsorg som möter barn från nyandliga rörelser.  
Skolverket tillstyrker utredningens förslag att följa upp hur kommunerna använder sin rätt till insyn i fristående skolor. 
Skolverket avstyrker förslaget att se över reglerna för insyn i fristående skolor om förslaget avser kommunernas och Skolverkets möjligheter till insyn, eftersom denna redan garanteras i nuvarande lagstiftning. Skolverket anser att läroplanernas skrivningar om föräldrars rätt till insyn i sina barns skola kan åsidosättas genom vissa former av huvudmannaskap och att denna fråga därför bör ses över. 
Skolverket stödjer utredningens förslag att göra det möjligt för Skolverket att undersöka huvudmannens lämplighet. Skolverket tillstyrker också förslaget att i förordning reglera kraven på den som anställs som rektor för en fristående skola.  
Skolverket tillstyrker förslaget att kommunerna ska informeras om regler och villkor för skolpliktens fullgörande på annat sätt. Skolverket avstyrker förslaget att socialnämnd ska avge yttrande i ärenden som rör skolpliktens fullgörande på annat sätt. Vidare avstyrker Skolverket förslaget att föreskriva att kommunen förordnar en kontaktperson till barn som fullgör sin skolplikt på annat sätt.   
  Utarbetande av råd och anvisningar 
Utredningen föreslår att råd och anvisningar till bl.a. personalen inom skola och barnomsorg utarbetas. (s. 24, 217)
Skolverket instämmer i utredningens skrivningar om att en kulturell mångfald ska bemötas positivt i skolan och att man måste skilja på det .annorlunda. och det oacceptabla. Skolan ska vara normativ, dvs. den ska fostra eleverna till att omfatta den värdegrund som läroplanerna föreskriver. Läroplanerna anger att det är skolans uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart. Varje barn och elev har rätt att bli tagen på allvar och bli respekterad för den hon eller han är. Varje barn, oavsett bakgrund, ska bemötas respektfullt.
I skollagen garanteras alla barn och ungdomar tillgång till en likvärdig utbildning samt att hänsyn tas till elever med särskilda behov. Varje barn har rätt till hjälp om personalen ser att det behöver stöd eller far illa. Skolan är skyldig att bekämpa mobbning och trakasserier.
Skolverket anser att den nuvarande lagstiftningen täcker de problem som kan uppstå exempelvis vad gäller frågor om allsidighet och mångkulturalism i skolan å ena sidan samt anmälningsplikten och barns rätt till stöd å den andra. Skolverket avstyrker därför förslaget men fortsätter sitt arbete med värdegrundsfrågor, bl.a. genom att under 1999 ge ut ett referensmaterial.

Fristående skolor . insyn, huvudmannaskap och rektor
Utredningen efterfrågar en uppföljning från Skolverket om hur kommunerna utövar sin insyn i fristående skolor (s. 276)
Frågan har uppmärksammats i Skolverkets tillsyn. Det pågår ett kommunalt utvecklingsarbete men fortfarande använder sig relativt sett få kommuner av sin rätt till insyn. Det är viktigt att så sker och Skolverket avser därför att följa upp frågan i enlighet med utredningens förslag.  
Utredningen föreslår att en översyn av reglerna avseende insyn i fristående skolors förvaltning och beslutsprocess initieras.
Utredningen föreslår att det skapas ett lagstöd för Skolverket att undersöka huvudmannens lämplighet (s. 276)
Skolverket anser inte att en översyn av reglerna när det gäller Skolverkets och kommuners insyn är nödvändig, eftersom denna insyn redan garanteras i nuvarande lagstiftning. Utredningen tar inte explicit upp andra intressenters möjligheter till insyn men Skolverket menar att framför allt föräldrars rätt till insyn i sina barns skola är av stor vikt eftersom denna tydligt lyfts fram i läroplanerna.
  Skolverket konstaterar att föräldrars möjligheter till insyn i fristående skolor kan försvåras i och med vissa former av huvudmannaskap. Som exempel kan nämnas aktiebolag som huvudmannaskapsform. I aktiebolag har styrelsen och de som äger aktierna rätt att bestämma utan insyn. Läroplanernas skrivningar motsägs då av aktiebolagslagen. Även andra huvudmannaskapsformer försvårar vårdnadshavarens möjligheter till insyn.
Skolverket anser att hela frågan om huvudmannaskap för fristående skolor bör ses över. Skolverket stödjer utredningens förslag att ett lagstöd skapas för Skolverket att undersöka huvudmannens lämplighet.  
Utredningen föreslår att kraven på den som anställs som rektor för en fristående skola skall tydliggöras och regleras i förordning (s. 276)
Skolverket stödjer detta förslag. Samma krav som ställs på en rektor i det offentliga skolväsendet enligt skollagen 2 kap. 2 §, bör ställas också på en rektor för en fristående skola.  
Skolpliktens fullgörande på annat sätt
Utredningen föreslår att kommunerna på lämpligt sätt ges tillräcklig kunskap om regler och villkor för skolpliktens fullgörande på annat sätt, s.k. hemundervisning (s. 277)
Det är viktigt att problemen med kommunernas hantering av den s.k. hemundervisningen uppmärksammas. Dessa problem har Skolverket kunnat konstatera i sin tillsyn. I vissa fall har stora brister i hanteringen uppenbarats. Skolverket har informerat om frågan i sitt Nyhetsbrev. Skolverket tillstyrker utredningens förslag i denna del.  
Utredningen föreslår att socialnämnd skall avge yttrande i ärenden rörande skolpliktens fullgörande på annat sätt (s. 277)
Skolverket avstyrker utredningens förslag på denna punkt. När en kommun fattar sitt beslut om huruvida ett barn ska fullgöra sin skolplikt på annat sätt, ska den ta fram de underlag den behöver för att fatta sitt beslut. Detta betyder inte att frågan om vilken utbildningsform ett barn undervisas i med automatik skulle vara ett ärende för socialtjänsten. Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna uppfattas som en kränkning av familjens integritet.  
 
Utredningen föreslår att kommunen förordnar kontaktperson till den skolpliktige (s. 277)
Skollagen 3 kap 13 § och 10 kap 4 § förutsätter att kommunen har en löpande insyn i den s.k. hemundervisningen. Skolverket ställer sig tveksamt till att reglera frågan om hur kommunen ska genomföra denna insyn eftersom verksamheten kan behöva följas upp på olika sätt. Skolverket avstyrker såleder utredningens förslag på denna punkt.  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