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Huskeliste i forbindelse med  
OPRETTELSE AF PRIVATINSTITUTION I FORBINDELSE MED FRISKOLE  

Listen er ikke udtømmende, idet der altid kan være særlige forhold, der skal tages i betragtning.  
Se endvidere 'Guide til oprettelse af børnehave og/eller vuggestue’ på www.friskolerne.dk  

Kommunale godkendelseskriterier 

• Driftsgaranti og depositum  

Løn- og ansættelsesvilkår  
• Evt. indgåelse af aftale om overenskomst med BUPL   

 
Ved fusion: 

• Opsigelse af hidtidige overenskomster (i god tid - senest 4 uger før overdragelse)  
• Udarbejdelse af ansættelsesbreve 
• Varsling af ændrede ansættelsesforhold for nuværende leder af dagtilbud; foretages af 

dagtilbuddets nuværende bestyrelse. 

Fusion  
• Dagtilbuddet kan – efter sin vedtægt – beslutte nedlæggelse med henblik på sammenlægning med 

friskolen; vedtægt skal evt. ændres forud. Kan dog også blot være en orientering til dagtilbuddets 
forældrekreds om ønske om fusion. Dermed dog vigtigt, at dagtilbuddets forældrekreds godkender 
de nye vedtægter.  

• Slutregnskab udarbejdes for børnehaven   
• Revisor gennemgå konti – Slut---/åbningsstatus   
• Friskolen – bestyrelse/generalforsamling – beslutte sammenlægning 
• Udarbejdelse af nye ansættelsesbreve   
• Evt. assistance fra advokat i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter  
• Lukning af dagtilbuddets CVR 
• Opsigelse af dagtilbuddets nuværende organisation 

Skolens vedtægt  
• Ved vedtægtsrevision indføjes, at skolen driver vuggestue/børnehave 
• Udarbejdelse af bilag til skolens vedtægt 

Evt. skrives i vedtægten, at forældre i dagtilbuddet pr. automatik er medlemmer af 
skolekredsen. Dermed også opstillings-/stemmeberettigede i forhold til skolekredsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer.  



 2 

Krav om forældrebestyrelse  
• Forældrebestyrelsens opgaver/rettigheder – fremgår af bilag til skolens vedtægt. (Udarbejde bilag 

til skolens vedtægt --- oplæg – Friskolernes Hus).  

Pædagogiske lærerplaner, børnemiljøvurdering og sprogstimulering  
• Udarbejdelse af skriftlig pædagogisk læreplan 
• Udarbejdelse af skriftlig børnemiljøvurdering  
• Tilbud om sprogstimulering  

 
Godkendelse af bygninger og legeplads  

• Kommunens godkendelse  

Forsikringer  
• Der kan tegnes en særskilt ulykkesforsikring for børnehavebørnene. Endvidere sikres, at 

børnehaven er dækket af skolens øvrige forsikringer.  
 
 

Kontakt konsulenterne i Friskolernes Hus, hvis I har spørgsmål eller går med overvejelser 
om opstart af dagtilbud og/eller vuggestue.  

(Opdateret 2022) 


