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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0374/2010 af Z.K., græsk statsborger, om problemer i Europaskolen 
"Mamer 2" i Luxembourg

1. Sammendrag

Andrageren redegør for de problemer, hun har haft i Europaskolen "Mamer 2" i Luxembourg, 
hvor hendes 9-årige søn, der har haft en række tilpasningsvanskeligheder, er indskrevet. Hun 
påpeger, at hendes klager til visse medlemmer af Europaskolernes Øverste Råd har været 
resultatløse, og at skolens ansvarlige vice-skoleinspektør ikke har varetaget hendes søns 
interesser men tværtimod handlet på en måde, som andrageren beskriver som uprofessionel, 
krænkende og ureglementær. Andrageren har allerede henvendt sig til den luxembourgske 
ombudsmand for børns rettigheder, Marie Anne Rodesch-Hengesch, der forgæves forsøgte at 
få et møde i stand med ovennævnte vice-skoleinspektør. Andrageren anmoder derfor Europa-
Parlamentet om at tage indeværende sag op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Kommissionen har modtaget følgende oplysninger fra Europaskolen Luxembourg II 
vedrørende denne sag.

Ved begyndelsen af skoleåret 2008/2009 udtrykte lærerne bekymring i forhold til andragerens 
søns adfærd. De fandt hans adfærd farlig, både for ham selv og for andre, og udarbejdede 
forskellige rapporter om barnets adfærd.
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Lederen af grundskolen diskuterede emnet med forældrene og rådede dem til at få en 
vurdering fra en specialist. Forældrene svarede, at problemerne efter deres mening ikke 
skyldtes deres søn. Ifølge dem skyldtes barnets vanskeligheder hovedsageligt 
sammenlægningen af grundskolens 1. og 2. klasser.

Alle lærere i den pågældende afdeling udarbejdede derefter en skriftlig anmodning til skolens 
ledelse om at få en specialist ud på skolen for at observere barnets adfærd i klassen. Dette er i 
overensstemmelse med eksisterende interne procedurer. Forældrene afviste rapportens 
konklusioner og meddelte skolen, at deres barn ville blive set på i et diagnosecenter i 
Grækenland. Skolen fremsendte en kopi af psykologens rapport og af lærernes rapporter til 
diagnosecentret.

Andrageren klager over viceskoleinspektørens holdning i forbindelse med de skridt, der er 
taget i forhold til andragerens søns adfærd, og beskylder viceskoleinspektøren for ulovlige 
handlinger, krænkelse af menneskerettigheder, krænkelse af databeskyttelsesrettigheder, 
overtrædelse af skolens politik, krænkelse af uddannelsesmæssige rettigheder, bevidst 
bagvaskelse af et barn og dets familie, forsømmelse og magtmisbrug.

Inden andrageren fremsendte dette andragende til Parlamentet, indgav hun en formel klage 
over Europaskolens ledelse til generalsekretæren for Europaskolerne med begrundelsen, at 
skolens direktør ikke havde ret til at lade en udefrakommende person observere hendes søns 
adfærd i klassen. Generalsekretæren bekræftede over for andrageren, at direktøren ifølge 
artikel 18 i Europaskolernes generelle bestemmelser1 kan bemyndige personer, der ikke er 
ansat på skolen (i dette tilfælde en psykolog), til at sidde med i og observere klasser efter 
aftale med de berørte lærere. Generalsekretæren konkluderede, at barnets rettigheder efter 
hendes opfattelse var blevet respekteret.

I lyset af korrespondancen via e-mail, brevvekslinger mellem andrageren og skolen, 
brevvekslinger mellem andrageren og generalsekretæren samt detaljerede forklaringer fra 
lederen af grundskolen lader det til, at skolen anvendte de eksisterende regler for 
Europaskolerne korrekt, og at både lærerne og ledelsen med de tagne skridt tog hensyn til 
barnets tarv. Dette bekræftes ligeledes af de fremskridt, som eleven har gjort. Han tilbragte 
skoleåret 2009/2010 i en lille klasse med syv elever og har ikke længere behov for 
støtteundervisning. Beskyldningen om krænkelse af uddannelsesmæssige rettigheder er 
således ubegrundet. 

Lederen af grundskolen bekræftede desuden, at psykologens rapport blev behandlet fuldt 
fortroligt, og at dens indhold ikke er blevet videregivet til lærerne. 
Databeskyttelsesrettighederne blev overholdt.

Andrageren nævner, at skolens leder nægtede at mødes med den luxembourgske ombudsmand 
for børns rettigheder. Ifølge skolens leder mødtes hun med den luxembourgske ombudsmand 
for børns rettigheder på sit kontor den 14. januar 2010. Andragerens beskyldning på det punkt 
er således ikke korrekt.

Konklusioner

                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (dok. ref. 2007-D-4010-en-6).
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Andragendet omfatter beskyldninger mod lederen af grundskolen, som hverken er 
underbyggede eller dokumenterede. På baggrund af de modtagne oplysninger vurderer 
Kommissionen, at skolens ledelse, lærerne og generalsekretæren for Europaskolerne har fulgt 
de eksisterende regler og har haft barnets pædagogiske interesse for øje."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Efter Kommissionens meddelelse i oktober 2010 har andragerne fremsat deres bemærkninger 
og fremsendt yderligere dokumenter vedrørende denne sag. De hævder nu, at Europaskolernes 
Øverste Råd og Kommissionen utilbørligt har bakket op om viceskoleinspektørens 
handlinger.

Kommissionen har kontrolleret, at dette problem er blevet korrekt behandlet af alle berørte 
parter, og at de relevante interne regler, der gældende i skolerne, er blevet overholdt. I sin 
oprindelige konklusion om andragendet bekræftede Kommissionen, at skolens ledelse, 
lærerne og generalsekretæren for Europaskolerne havde fulgt de eksisterende regler og haft 
barnets pædagogiske interesse for øje.

Samme argumenter blev fremført af direktøren for socialpolitik og sundhed i Kommissionens 
Generaldirektorat for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed i en skrivelse herfra til 
andrageren af 5. november 2010 med følgende ordlyd: "(...) under hensyntagen til Deres 
beskrivelse af situationen samt den dokumentation og de forklaringer, der er fremsat af 
vicedirektøren for børnehaveklassesektionen og grundskolen på ES Luxembourg II og af ES' 
generalsekretariat, kan det konkluderes, at skolen har overholdt de gældende regler for ES-
systemet, og at lærernes og ledelsens handlinger har været i Deres barns interesse."

De nye dokumenter, som andragerne har indsendt, indeholder ingen nye oplysninger, der kan 
give anledning til en anden konklusion end den, der fremgår af Kommissionens tidligere svar. 
Desuden bekræftes det i dokument nr. 40, at skolens direktør har fremsendt en skrivelse til 
formanden for databeskyttelsesudvalget i Luxembourg med beskrivelse af skoleproceduren, 
og i dokument nr. 41 bekræftes det, at skolens ledelse efter anmodning fra andragerne har 
destrueret den psykologiske rapport.

Konklusioner

De relevante regler for Europaskolernes system er blevet overholdt, den psykologiske rapport, 
som forældrene anfægter, er ifølge de dokumenter, som andragerne har indsendt, blevet 
destrueret af skolen i januar 2010, skolens regler er fremlagt for databeskyttelsesudvalget i 
Luxembourg, og der er taget hensyn til barnets pædagogiske interesser, idet det befinder sig i 
en meget lille klasse og modtager særlig støtteundervisning."


