Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf. 3392 5000
Fax 3392 5567
E-mail ktst@ktst.dk
www.ktst.dk
CVR nr. 29634750

Orientering om oprettelse af friskole/privat grundskole, som søger
statstilskud
Frister:
Den 15. august - anmeldelsesfrist og indbetaling af 1. rate af depositum (20.000 kr.)
Fristen for anmeldelses om oprettelse af en fri grundskole er den 15.
august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud, jf. kapitel
1 i bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler.
Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kr. 20.000,til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
på reg.nr. 0216 konto 4069072232. På indbetalingen anføres følgende
nr.: 26001.97.60.04, skolens navn samt navn og adresse på indbetaleren.
Den 1. februar – vedtægter, samt 2. rate af depositum (10.000 kr.)
På indbetalingen anføres følgende nr.: 26001.97.60.04, skolens navn
samt navn og adresse på indbetaleren.
Snarest efter anmeldelsen og senest den 1. februar forud for det skoleår,
for hvilket skolen ønsker tilskud, skal skolens vedtægter være sendt til
ministeriet til godkendelse.

Den 1. juni – oplysninger i henhold til § 1, nr. 4 i bekendtgørelse
om tilskud til friskoler og private grundskoler.
Senest den 1. juni forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud,
skal skolen give endelig oplysning til ministeriet om følgende:
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1.

Hvem der skal lede skolen, hvilke klassetrin skolen skal omfatte,
hvilke lokaler den skal benytte, lokalernes omfang og skoleejendommens adresse og matr.nr.

2.

Hvem der er udpeget som skolens revisor.

3.

De stedlige brand- og bygningsmyndigheders godkendelse af, at
lokalerne kan benyttes til undervisningsvirksomhed.

4.

At der er valgt bestyrelse og indsendt en liste over de valgte bestyrelsesmedlemmer.

5.

For så vidt angår skoler, der skal have en kostafdeling:
a)

Dokumentation for, at skolen ved skolestart ejer dens bygninger eller hovedparten heraf, og at den ikke ejer bygninger sammen med andre.

b)

Helårsbudget vedrørende skolens bygninger, herunder kopi
af alle dokumenter, der er nødvendige for at vurdere om
betingelserne i tilskudsbekendtgørelsens § 4 opfyldes.

c)

De stedlige brand- og bygningsmyndigheders godkendelse
af, at lokalerne kan benyttes til overnatning.

Disse oplysninger skal påtegnes af de ansvarlige efter skolens vedtægter
på et skema, som indsendes senest 1. juni, forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.
Da ekspeditionstiden hos de stedlige brand- og bygningsmyndigheder
kan være lang, anbefales at ansøgning om godkendelse af lokaler indgives
så hurtigt som muligt.
Anmeldelsen er kun gældende, hvis undervisningen iværksættes til august
året efter anmeldelsen. Depositum tilbagebetales, når det i forbindelse
med tilskudsberegningen er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19. Udbetalingen vil ske, når tilskudsberegningen i
december måned er færdig. Der vil ikke blive beregnet renter af depositum. Modtager skolen ikke tilskud for det skoleår, der følger efter depositumsindbetalingen, tilfalder depositum statskassen.
Oprettelse af en fri grundskole skal tillige anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen, jf. lovens § 8.

Udbetaling af tilskud
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Der kan ikke udbetales tilskud til en skole, før det i forbindelse med indberetningen til tilskudsberegningen pr. 5. september er konstateret, at
skolen opfylder elevtalskravet i § 19 i friskoleloven (14 elever i det 1.
skoleår). Tilskud udbetales i november eller december måned med virkning fra 1. august.
Skolens tilskud vil blive udbetalt via skolens cvr.nr til nemkonto.
Skolen vil i august måned mail med link til skemaer fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til brug for indberetning pr. 5. september af bl.a. elevtal og
elevfordeling.
Kostafdelinger
Frie grundskoler, der ønsker at oprette kostafdelinger, kan få tilskud fra
skoleårets start, hvis mindsteelevtalskravet er opfyldt (18 kostelever pr. 5.
september), jf. friskolelovens § 13. Hvis en fri grundskole under oprettelse ønsker at oprette kostafdeling ved skolen, skal dette anføres sammen
med anmeldelsen den 15. august.
En fri grundskole, der modtager tilskud i henhold til friskoleloven, kan
alene omfatte en kostafdeling for 6.-10. klassetrin. En skole der ikke
modtager statstilskud, kan således ikke have nogen kostafdeling.
Skolefritidsordning
Tilskud til skolefritidsordning ved en fri grundskole, kan ydes fra skoleårets start.
Afsluttende bemærkninger
Hvis der opstår problemer eller spørgsmål med anmeldelsen/oprettelsen
af en fri grundskole, skal vi anmode om, at skolen skriftligt underretter
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen herom.
Det er vigtigt, at tidsfristerne overholdes, da der ikke vil kunne forventes
dispensation fra tidsfristerne.
Med venlig hilsen

Vibeke B. Knudsen
Fuldmægtig
Direkte tlf. 3392 5636
Vibeke.B.Knudsen@ktst.dk

