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1.

Hvordan får vi begyndt?

Finansiering

Køreplan for ny friskole
I Danmark sikrer Grundlovens §76, at der er
undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder
blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med
statstilskud, hvis man følger bestemmelserne i Lov om
friskoler og private grundskoler m.v. (Friskoleloven).
De fleste frie grundskoler starter som et initiativ af en
gruppe forældre, der ønsker at skabe et alternativ til
folkeskolen, øvrige skoleudbud på egnen eller på
grund af, at den lokale folkeskole lukkes. Skolen kan
oprettes på baggrund af forskellige pædagogiske,
religiøse og ideologiske holdninger.
Dansk Friskoleforening blev stiftet 1886 og har i
dag ca. 280 medlemsskoler og cirka 40.000 elever.
Medlemsskolerne betaler et kontingent pr. elev til
Dansk Friskoleforening, og alle skolens forældre,
ansatte og skolekredsmedlemmer er automatisk
medlem af foreningen. Dansk Friskoleforenings
skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Hus i Båring,
der yder rådgivning og vejledning til såvel medlemmer
som initiativgrupper til nye frie grundskoler. Du kan
skaffe dig yderligere oplysninger på foreningens
hjemmeside
www.friskolerne.dk eller rette henvendelse til
Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, Båring - 5466
Asperup Tlf. 62613013 E-mail: kontakt@friskolerne.dk
Det følgende er en kortfattet gennemgang af nogle af
de vigtigste forhold, man skal tage i betragtning i
arbejdet med at starte og drive en ny friskole.

Selvejende institution

En fri grundskole oprettes som en selvejende
institution, hvilket betyder, at skolen drives
uafhængigt af andre organisationer, foreninger,
selskaber, stiftere mv. Skolens midler og
eventuel formue er bundet til skolen og kan
udelukkende anvendes til skolens egen skole- og
undervisningsvirksomhed. Det er bestyrelsen, der er
den selvejende institutions øverste myndighed med
ansvar for drift og økonomi.

Bygninger

Bankforbindelse
Når skolen begynder sit virke, skal den udbetale
lønninger pr. 1. august, men er ikke garanteret
statstilskud før december, dog med virkning fra 1.
august. Der skal en god kassekredit til, og derfor er det
vigtigt, at man på forhånd har:
- et troværdigt budget (Friskolernes Hus kan være
behjælpelig).
- eventuelt tilsagn om, at forældrene vil kautionere
(eksempelvis 10.000 kr. pr. familie), eller anden form
for kaution.
- solgt „skoleaktier”, mulighed for forældrelån, frivillige
gaver osv.
I opstartsfasen vil banken være interesseret i, at skolen
selv løber risikoen, som normalt er minimal, når der er
skabt et godt elevgrundlag.
Kreditforening
Det kan være vanskeligt at få tilsagn om lån fra
kreditforeningerne til at erhverve skolebygninger og
nybyggeri. Skolen kan være med til at skabe et godt
grundlag for kreditforeningens vurdering af skolens
økonomiske bæredygtighed ved at skabe overblik over
det reelle lånebehov og invitere en medarbejder fra
kreditforeningen ud at se på skoleprojektet. Præsentér
projektet i overskuelig form og skaf de nødvendige
oplysninger til kreditforeningen, så I kan få lavet en
seriøs vurdering.
Få udarbejdet et grundigt budget, hvor der bliver
gjort rede for budgettets forudsætninger, skolens
begrundede forventninger til fremtiden og skolens
planlagte økonomiske praksis (overskudsgrad,
anbringelse, forventede udbygninger m.v.).
Friskolernes Hus eller skolens revisor kan hjælpe med
at udarbejde et budgetudkast.
I særlige tilfælde kan Friskolefonden yde mindre lån på
almindelige markedsvilkår.

PR

Skolens bygninger/lokaler skal godkendes til
undervisningsformål af de stedlige brand- og
bygningsmyndigheder. Vær i god tid med at få denne
godkendelse, da det er en af forudsætningerne for, at
Undervisningsministeriet kan godkende skoleprojektet
som tilskudsberettiget.
Vær også opmærksom på mulige forhindringer i
lokalplanen.

Det er vigtigt, at bestyrelsen/initiativgruppen
overvejer, hvordan man sikrer sig løbende information
til omverdenen om det nye friskoleinitiativ. Det kan
være en fordel at lægge en strategi, der sikrer, at der
jævnligt er informationer om skoleprojektet i pressen.
I kan eventuelt udpege én person til at tage sig af
denne kontakt. Der kan være familier uden for det
lokale område, som henvender sig, hvis de er blevet
informeret om det nye skoleinitiativ.

Undervisningen

Skolen skal undervise i hele folkeskolens fagkreds –
dvs. naturvidenskabelige, humanistiske og praktisk/
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musiske fag. Fagene skal ikke nødvendigvis konkret
afspejles i skemaet. I så fald skal det fremgå tydeligt
af undervisningsplanen, hvorledes undervisningen i
samtlige fag tilgodeses. Der skal udarbejdes slutmål
og undervisningsplaner for samtlige skolens fag, samt
delmål for dansk, matematik, engelsk, biologi, geografi
og fysik/kemi. Der er udarbejdet en ministeriel
vejledning til dette beskrivelsesarbejde.

tilsynsførende, skal anvende en selvevalueringsmodel,
der er godkendt af Styrelsen for undervisning og kvalitet.
Modellerne godkendes af Styrelsen for undervisning og
kvalitet efter indstilling fra skoleforeningerne. Se Dansk
Friskoleforenings godkendte model for selvevaluering
https://www.friskolerne.dk/vaerktoejer/undervisningelever-tilsyn/evaluering-af-skolens-undervisning/
selvevaluering

Organisationskrav

Tilsynet skal sikre, at skolen lever op til lovens
bestemmelser om, at undervisningen samlet set står
mål med undervisningen i folkeskolen.
Den valgte tilsynsførende skal udarbejde en skriftlig
tilsynserklæring hvert år. Skolens bestyrelse har
ansvaret for at formidle erklæringen videre til
forældrene, og den skal i øvrigt lægges på skolens
hjemmeside. På mange skoler er der tradition for, at
den tilsynsførende desuden fremlægger sin erklæring
mundtligt på generalforsamlingen og derved skaber
mulighed for at gå i dialog med forældrekredsen.

Bestyrelsen
Skolen skal være en selvejende institution med en
navngivet bestyrelse på mindst 5 medlemmer, hvoraf
mindst 2 er forældre til børn på skolen og valgt
af forældrekredsen. En bestyrelse på 7 personer
forekommer dog oftest mere stabil i sit arbejde. Der
er ingen krav om skolekreds, men de fleste skoler vil
gerne sikre sig en bredere medlemskreds, der kan
bidrage økonomisk og med særlig ekspertise på en
række områder.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse
af skolen og er ansvarlig for skolens drift over for
Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at Friskoleloven og
skolens vedtægter overholdes. Det er en god idé
at diskutere fordelingen af arbejdsopgaver mellem
bestyrelse og skoleleder grundigt igennem, og der bør
foreligge klare aftaler. Loven kræver, at skolelederen
har den daglige pædagogiske ledelse. Bestyrelsens
indflydelse på skolens dagligdag og undervisning bør
af flere grunde gå gennem forhandlinger og aftaler
med skolelederen.
Bestyrelsen har kompetence til at ansætte og
afskedige skolens leder og øvrige ansatte. På langt
de fleste frie grundskoler ansættes og afskediges
skolelederen dog af generalforsamlingen.
Tilsynsførende
Forældrene har det overordnede almene tilsyn med
skolens undervisning og dagligdag, og dette bør
beskrives præcist for alle forældre. Forældretilsynet
varetages i samarbejde med skoleleder, lærere
og bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for, at
forældrekredsen får truffet beslutning om, hvordan
forældrene i fællesskab fører tilsynet.
Skolen skal desuden fremover vælge mellem en
certificeret forældrevalgt tilsynsførende, eller skolen
kan vælge at foretage en løbende selvevaluering
efter en godkendt model. Se listen over certificerede
tilsynsførende på www.fordelingssekretariatet.dk.
Skoler, der vælger at gennemføre en selvevaluering
i stedet for at lade forældrekredsen vælge en

Hvis skolen vælger selvevaluering, skal der på skolens
hjemmeside løbende offentliggøres resultatet af
selvevalueringerne og skolens plan for, hvordan der vil
blive fulgt op herpå.
Leder
Skolens leder er ansvarlig for:
- den daglige pædagogiske ledelse jvf. Friskoleloven.
Det indebærer blandt andet at sørge for, at
skolen tilbyder specialundervisning, at der føres
forsømmelsesprotokol mv. Den daglige pædagogiske
ledelse involverer også, at skolelederen står inde for,
hvad der foregår i skolens dagligdag, og at dette er
i overensstemmelse med de bestemmelser og det
grundsyn, der er beskrevet i skolens vedtægter.
- bestemmelserne om arbejdsfordelingen, som ofte er
aftalt med bestyrelsen ved ansættelsen.
- undervisningens tilrettelæggelse.
- den daglige personaleledelse.
- den daglige administrative ledelse.
- skolens idégrundlag i den daglige praksis.
- skolekredsens medlemmer i forhold til vedtægterne.
Personale - ansættelsesvilkår
Skolen skal ansætte leder, lærere og eventuelt SFOpersonale, kontor-/administrativt personale, pedel og
rengørningspersonale. Vær opmærksom på overenskomster, love og bestemmelser, som skal overholdes.
Leder, lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af
overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation, uanset baggrund og forusætninger.
Overenskomsten skal følges for at opnå statstilskud.
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For skolens eventuelle pædagoger og øvrigt SFO
personale har Dansk Friskoleforening og Børne- og
Ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL)
udarbejdet et ansættelsesgrundlag med tilknyttet
aftale, som skolen kan vælge at anvende. Hvis skolen
samtidig driver en børnehave og/eller vuggestue, skal
man være opmærksom på, at aftalen også gælder
daginstitutionens personale. Hvis skolen vælger
ikke at følge dette ansættelsesgrundlag, vil den
ansattes vilkår skulle aftales i en ansættelseskontrakt.
Dansk Friskoleforening har udarbejdet en kontrakt
for „det øvrige personale”, som er baseret på
funktionærloven.
På Dansk Friskoleforenings /FRISKOLERNES
hjemmeside www.friskolerne.dk kan de relevante
overenskomster, aftaler vedrørende personaleforhold
og forslag til ansættelsesbrev downloades, og
Friskolernes Hus er desuden behjælpelig med at
rådgive i denne type spørgsmål.
Administration
Det er væsentligt, at skolen får opbygget en effektiv og
god administration, gerne i samarbejde med skolens
revisor. Skolens administration bør aftales præcist, så
alle opgaver er fordelt tydeligt.

Økonomi – indtægter og udgifter

Statens tilskud
Frie grundskoler, der er lovligt anmeldt til Undervisningsministeriet, modtager et driftstilskud med virkning
fra august i det skoleår, skolen begynder sin
undervisning. Udbetalingen af driftstilskuddet sker
dog tidligst ultimo oktober og senest i december
måned. Det statslige tilskud til den enkelte skole
reguleres efter skolens elevtal, som indberettes til
Undervisningsministeriet pr. 5. september hvert år.
Elevtallet attesteres af skolernes hjemkommuner.
De frie grundskoler er fra 2017 til 2018 gået fra et
tilskud på 75 til 76% af den gennemsnitlige udgift pr.
folkeskoleelev. Det ekstra procentpoint er afsat som
en særlig social koblingsprocent, der bruges til at
forbedre tilskuddene til specialundervisning og til en
ny permanent ordning for inklusionstilskud.
Hertil kommer bygningstilskud og tilskud til SFO.
Det er en tilskudsbetingelse, at skolerne har en
egenindtægt, der samlet set udgør minimum 1/8 af
det generelle statstilskud pr. elev.
Følgende tilskud beregnes hver for sig, men udgør
skolens samlede tilskud, som kan anvendes efter eget
skøn til skole- og undervisningsvirksomhed.
1. Driftstilskud: Finanslovstaksten for 2021
udgør: 51.738 kr. pr. elev. Heraf tages
et beløb fra til specialundervisning og
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Vikarkassen. Tilskuddet er variabelt, idet
der reguleres for skolestørrelse, skolens
regionalfaktor og elevernes alder (over og
under 13 år).
De første 5 måneder får en ny friskole tilskud
beregnet som 5/12 af finanslovstaksten pr.
elev indberettet den 5. september.
I skolens andet leveår og fremefter modtager
skolen et driftstilskud afhæng af skolens
størrelse og elevernes alder. (2021 takster)
Grundtilskud(højst for 40 elever)
kr. 10.000,Fællesudgiftstaxameter for elev: 1-220
kr. 6.930,Fællesudgiftstaxameter for elev: 221kr. 2.772,Undervisningstaxameter for elever under 13
år: kr. 36.366,Undervisningstaxameter for elever på 13 år og
derover ex. 10 kl.: kr 48.003,Undervisningstaxameter for 10. kl. Elever
kr. 46.898,(Tilskuddet udmøntes med 1/12 pr. mdr).

2. Bygningstilskud: Skolerne modtager et
bygningstilskud pr. elev, der i 2021 udgør
2.223kr.
3. Tilskud til SFO: Skolerne modtager et statsligt
SFO-tilskud, som opgøres pr. antal elever
i fritidsordningen. I 2021 udgør tilskuddet
7.940 kr. pr. elev. Det er en tilskudsbetingelse,
at skolen opkræver en normeret betaling hos
forældrene. Hvis skolen ønsker maksimalt
tilskud, bør forældrebetalingen på grund af
beregningsregler for antal årselever mindst
udgøre halvdelen af statstilskudstaksten.
4. Inklusionstilskud:
Alle skoler modtager et inklusionstilskud.
Inklusionstilskuddet er afhængig af
skolestørrelse(elevtal).
For skoler med 0-149 elever ydes 100% af
grundtaksten som er kr. 136.559,For skoler med 150-299 elever ydes 95% af
grundtaksten
For skole med 300-449 elever ydes 90% af
grundtaksten
For skoler med 450 elever og derover ydes
85% af grundtaksten
(Tilskuddet udmøntes med 1/12 pr. mdr).
5. Specialundervisningstillæg
Til de elever der har et behov og som
modtager specialundervisning i min.
12 ugentlige lektioner a 45 min, kan
der pr. 5. september ansøges om

fuldt tilskud pr. elev den 5. september ved skoleårets
begyndelse.

specialundervisningstillæg. Kravet er dog
udover behovet på de min. 12 ugentlige
lektioner, at skolen har en aktuel skriftlig
udtalelse fra PPR, at skolen har udarbejdet
en skriftlig undervisningsplan og at skolen
for et helt finansår underviser en eller
flere specialundervisningselever i min. 50
kalenderdage.
Tilskuddet udmøntes med en takst pr. elev
og udmøntes for det kommende finansår. For
nye skoler og skoler uden beregningsgrundlag, kan der søges med tilbagevirkende kraft fra august mdr.
Taksterne for 2021 er som følgende:
1. elev 116.447,2. elev 104.8023. elev og efterfølgende elever 69.868,(Tilskuddet udmøntes med 1/12 pr mdr.)
Skolepenge: Skolen fastsætter selv, hvordan man
ønsker at opkræve skolepenge, og hvor stort beløbet
er. Et mindre antal skoler har besluttet at fastsætte en
såkaldt ”familie-takst”, som betyder, at skolepengene
er ens uanset, hvor mange børn den enkelte familie
har indskrevet på skolen. De fleste skoler opgiver en
pris på det 1. barn og giver så rabat på øvrige børn.
Andre skoler har forskellige priser i indskolingen,
mellemskolen og overbygningen.
Det er vigtigt, at den enkelte skole indarbejder faste
regler og rutiner for indbetaling, så der ikke opstår
situationer, hvor der mangler indbetalinger. Mange
skoler har mulighed for at få indbetalinger via PBS.
Andre har kvartalsvise opkrævninger, som dels letter
administrationen, dels kan styrke skolens likviditet,
hvis beløbet opkræves forud.
I Dansk Friskoleforenings opgørelse af skolernes
regnskaber for 2013, er de gennemsnitlige
skolepenge på 15.087 kr. pr. barn pr. år. Dette tal
beror i øvrigt på geografiske forskelligheder.
SFO betaling: Forældrenes SFO-betaling
skal som nævnt helst udgøre mindst 50% af
statstilskudsbeløbet, hvis man vil sikre, at
eleverne udløser fuldt tilskud. Skolen kan give
søskendemoderation og kan modtage tilskud til
antallet af børn, som er indberettet pr. 5. september,
når blot den samlede bogførte forældrebetaling
udgør mindst 50% af statstilskuddet pr. barn den 5.
september (statstilskud 2021: 7.940 kr. Minimum
forældrebetaling i skoleåret 2021/2022: 3.970 kr.).
Tilskudsberegningen bliver foretaget endeligt ved et
skoleårs udløb. Aconto betalingen sker på baggrund af

Øvrige indtægter: Mange skoler har en god indtægt
fra deres skolekreds, som typisk udgør tidligere eller
kommende forældre og andre tilknyttede friskolen.
En del skoler afholder også arrangementer som jule-,
loppe- og forårsmarkeder, cykelløb, avisindsamlinger
m.v. for at samle ekstra midler ind til skolen. Pengene
kan dels bruges til at holde skolepengene nede,
vedligeholde bygninger eller til indkøb af diverse
materialer/møbler etc. til skolen. Skolen bør desuden
udnytte de ressourcer/evner, der er i forældregruppen
for at holde diverse udgifter nede. Mange friskoler
indkalder til obligatoriske arbejdslørdage (2 – 3
gange årligt) og anvender forældres velvillighed i vid
udstrækning. På nogle skoler er rengøringen også
lagt ud til forældrene. Skolen må selv finde balancen i
disse muligheder, der selvfølgelig ikke må få en negativ
indflydelse på de kræfter, der samtidigt skal bruges
til at lave en god skole. Nogle skoler har desuden
lejeindtægter.
Lønninger: Skolens udgifter domineres af udgifterne
til aflønning af skolens personale. Disse udgifter
udgør ofte omkring 70% af de samlede udgifter.
Planlægningen af lærernes tidsforbrug er derfor
altafgørende for at styre skolens budget. Som
tommelfingerregel kan man sige, at der skal være 13 –
15 elever pr. lærerårsværk inklusive børnehaveklasseog skoleleder. På mindre skoler kan man eventuelt
nøjes med lidt færre elever pr. lærer.
Bygninger/ vedligeholdelse
Bygninger finansieres på almindelige markedsvilkår,
hvorfor skolen skal sørge for at være kreditværdig for
at opnå kreditforeningslån.
For en ny skole kan det være afgørende på hvilke
økonomiske vilkår, man erhverver sig skolens
bygninger. Hvis skolens faste udgifter til bygninger
overstiger 3.000 kr. pr. elev, vil det ofte blive
en mærkbar og betydelig belastning for skolens
økonomi. Dette bør naturligvis afvejes i hvert enkelt
tilfælde. Hvis en ny friskole eksempelvis overtager
en nedlagt kommuneskole, kan der måske være
en kommunal eller privat børnehave, som lejer
sig ind i skolekomplekset. På den måde vil skolens
nettoudgift kunne bringes ned. Hvis skolen får en
tilbagekøbsgaranti fra kommunen ved køb af tidligere
kommuneskole, skal man være opmærksom på, at der
ikke kan ydes pant i bygningen for et højere beløb end
tilbagekøbsgarantien lyder på. Det betyder, at skolen
kan få besvær med at opnå yderligere kassekredit eller
banklån til køb af for eksempel inventar.
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Det bygningstilskud skolerne modtager er ikke nok til
at dække alle udgifter til vedligeholdelse og opsparing
til uforudsete renoveringsbehov.
Skolen bør derfor sikre sig, at den har en god økonomi
med et overskud på 3 – 5 % af indtægterne, så der
bliver råd til løbende modernisering, udbygning og
vedligeholdelse.
Forsikring
Skolen skal tegne diverse forsikringer, der dækker
ansatte, elever, bygninger, løsøre, ansvar osv. Dansk
Friskoleforening har i samarbejde med Foreningen af
Frie Ungdoms- og Efterskoler og Folkehøjskolernes
Forening i Danmark etableret en kontakt til
Willis I/S, der er Danmarks største uafhængige
forsikringsmæglervirksomhed. Det kan være en større
opgave at skulle overskue forsikringsbranchen, og
en del skoler vælger derfor at lade Willis varetage
kontakten til forsikringsselskaberne. Samarbejdet med
Willis kan opsiges med 3 mdr.´s varsel og er gratis for
skolerne. Willis administrerer cirka 350 frie skolers
forsikringer og sender med passende mellemrum den
samlede forsikringsportefølge i udbud. Dette er en
rimelig garanti for, at man opnår markedets billigste
og bedste forsikringsdækning. Du kan orientere dig
yderligere på www.willis.dk - tlf. 87410444.
Administration
Det er væsentligt, at skolen får opbygget en effektiv og
god administration, gerne i samarbejde med skolens
revisor. Administrationen bør aftales præcist, så alle
ved, hvem der gør hvad. Hvorvidt der skal ansættes
personale til de administrative opgaver, afhænger
af hvordan bestyrelsen, skolelederen og forældrene
anskuer denne opgave.
Underskud
Hvis skolen har betydeligt underskud, vil
Undervisningsministeriet udbede sig forklaring på,
hvordan skolen vil skabe grundlag for at fortsætte
sit virke. Hvis skolen ikke kan give tilstrækkelig
sikkerhed for fornuftige budgetter og/eller
kassekredit, vil ministeriet standse udbetalingen af
skolens statstilskud. Ministeriet skal af samme grund
underrettes, hvis skolens økonomi bliver så dårlig, at
skolens fremtid er truet.
Vikarrefusion, kursusdeltagelse, befordrings-tilskud
og friplads.
En fri grundskole kan få andel i tilskud vedrørende
vikarudgifter for lærere, sygeundervisning,
lærernes kursusdeltagelse, efteruddannelse mv.
Desuden kan skolen ansøge om tilskud til at

nedbringe skolepengene („fripladsordningen”) samt
befordringstilskud.
Tilskuddene administreres af Fordelings-sekretariatet
beliggende i Slagelse. Yderligere oplysninger kan fås dels
i Fordelingssekretariatet
(www.fordelingssekretariatet.dk - tlf. 58565100) eller i
Friskolernes Hus (www.friskolerne.dk - tlf. 62613013).
Revision og regnskabsaflæggelse
Det er afgørende for skolens overlevelse, at man
forvalter tilskudsmidlerne efter gældende lovgivning.
I modsat fald kan Undervisningsministeriet stille krav
om tilbagebetaling og eventuelt fratage skolen ret til
tilskud. Frie grundskoler skal aflægge regnskab i henhold
til Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v.,
og skolerne skal desuden overholde bestemmelserne
om revision jævnfør Bekendtgørelse om revision og
tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v.

Tidsfrister

Den selvejende institution etableres - oktober/november
Skolen bør i oktober/november året før skolestart
etablere sig på en stiftende generalforsamling
som en selvejende institution. Her vælges også
skolens bestyrelse. Tidspunktet for den stiftende
generalforsamling er afhængig af initiativgruppens
tidsplan. Initiativgruppen bør desuden på dette tidspunkt
overveje, om der skal oprettes en skolekreds, en
støttekreds eller lignende.
Skoleleder/indskrivning
Når kommunens øvrige skoler holder skoleindskrivning,
vil det være en fordel, hvis friskolen også kan invitere til
indskrivning – og gerne på dette tidspunkt have ansat
en leder. Indskrivning sker ofte i januar. Arbejdet med
at ansætte en leder kan derfor med fordel ske allerede
i november/december, men det vil ofte være praktisk
umuligt. Initiativgruppen må i så fald selv påtage sig
arbejdet med indskrivning osv.
Anmeldelse i Undervisningsministeriet – 15. august
Den frie grundskole skal anmeldes i Undervisningsministeriet efter bestemte regler for at kunne modtage
statstilskud. Senest 15. august året før skolens
opstart, skal Undervisningsministeriet have modtaget
anmeldelsesskema samt 1. rate af depositum på 20.000
kr. (se anmeldelsesskema fra ministeriet). Pengene
tilbagebetales, såfremt skolen bliver en realitet.
Skoleinitiativer kan genanvende depositum to gange
(eksklusive det år, hvori anmeldelsen er foretaget),
såfremt hele depositum er indbetalt (30.000 kr. fordelt
på to rater).
Hvis skolen ikke realiseres indenfor denne periode,
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er pengene tabt. Oprettelse af en fri grundskole
skal desuden anmeldes for kommunalbestyrelsen i
skolekommunen.
Ved ansøgning om godkendelse af en ny fri
grundskole eller en ny afdeling heraf med henblik på
at starte skolevirksomhed er der indført krav om, at
initiativkredsens medlemmer skal indgive ansøgningen
til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved personligt
fremmøde.
Initiativkredsen bag en ny friskole (eller en ny afdeling),
skal derfor senest den 15. august sende en e-mail til
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på ttsikkermail@
stukuvm.dk med oplysning om e-mailadresse og
telefonnummer på den kontaktperson, styrelsen skal
koordinere et personligt fremmøde med.
I følge lovens § 7 a. skal skolen være godkendt af UVM,
før undervisning på skolen kan begynde!
Vedtægter - 1. februar
Skolen skal indsende udkast til skolens vedtægt til
Undervisningsministeriet til godkendelse snarest efter
anmeldelsen og senest 1. februar forud for det skoleår,
man ønsker skolen påbegyndt. Desuden skal 2. rate af
depositum på 10.000 kr. indbetales.

Elevtal – 5. september
Pr. 5. september hvert år indberetter skolerne
oplysninger til Undervisningsministeriet om elevtal og
elevfordeling. Driftstilskuddet beregnes ud fra dette tal.
For at opnå statstilskud er der følgende krav til elevtallet
i de frie grundskoler pr. august 2009:
I skolens 1. leveår skal skolen have 14 elever. Elevernes
fordeling på klassetrinene bhkl. - 10. klasse er
underordnet.
I skolens 2. leveår skal skolen have 24 elever. Elevernes
fordeling på klassetrinene bhkl. - 10. klasse er
underordnet.
I skolens 3. leveår skal skolen have 32 elever. Eleverne
skal være fordelt på klassetrinene bhkl. - 7. kl.
Der findes særlige bestemmelser for skoler med
kostafdeling, og skolerne har også mulighed for at
opgøre elevtalskravet på et 3-års gennemsnit.

______________________________________________

Husk: På Dansk Friskoleforenings hjemmeside
www.friskolerne.dk kan du finde diverse relevant
materiale, der vedrører ansættelseskontrakter, løn- og
ansættelsesvilkår, overenskomster, aktivitetskalender
m.v.

Dansk Friskoleforening, Friskolernes Hus, har udarbejdet forslag til vedtægter, og det er desuden muligt at
modtage rådgivning hos Friskolernes Hus i forbindelse
med formulering af skolens vedtægter. Udkastet til
skolens vedtægter indsendes i ét eksemplar med
samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift (pdf.dok.) sammen med en komplet liste over de valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Selve vedtægten sendes også som word.-dokument.
Oplysningsskema - 1. juni
Senest 1. juni forud for det skoleår, man ønsker tilskud,
skal følgende oplyses til Undervisningsministeriet (se
oplysningsskema fra ministeriet):
- skolens adresse og matr.nr., lokaleforhold og
lokalernes omfang
- hvilke klassetrin skolen skal omfatte
- skolens revisor
- skolens bankforbindelse
- skolens bestyrelse og leder
- kopi af de stedlige myndigheders godkendelse af, at
der kan drives skole i bygningerne.
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Budgetoverslag
for ny friskole

Hent budgetarket udarbejdet af Friskolernes Hus HER
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Den stiftende generalforsamling

Ønsker en gruppe personer at stifte en forening, kan det ske uden at der foreligger vedtægter klar
til vedtagelse. Uanset hvad kan foreningen ikke umiddelbart blive til en friskole med statstilskud i
Friskolelovens forstand i første omgang. Der er i sagens natur ingen forældrekreds allerede ved
stiftelsen, højst nogle, der tilkendegiver, at de har i sinde at melde deres børn ind i skolen, når
formaliteterne er kommet i orden.
Hvis man stifter en forening til oprettelse af en friskole uden at fremlægge vedtægter, skal man på
et senere tidspunkt indkalde til en generalforsamling, hvor vedtægterne gennemgås – og vedtages.
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Dansk Friskoleforening anbefaler dog at der foreligger vedtægter klar til den stiftende generalforsamling, idet man dermed har et udgangspunkt for valg af bestyrelse m.v.
I indkaldelsen til den stiftende generalforsamling skal disse foreslåede vedtægter i så fald være
tilgængelige. Til den stiftende generalforsamling er det væsentligt, at der deltager personer, som har
interesse i den kommende forening. Det kan være interessekredsen, personer fra lokalsamfundet,
kommende medlemmer eller andre, der finder det interessant at deltage i stiftelsen af foreningen.
Invitationen til den stiftende generalforsamling bør være tilgængelig for så mange mennesker som
muligt.
Forslag til dagsorden til den stiftende generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Registrering af fremmødte
Valg af stemmetællere
Status ved initiativgruppen
Gennemgang af vedtægter, debat og afstemning om disse
NB! Hvis der ikke er vedtægter klar til den stiftende generalforsamling, får den nye
bestyrelse til opgave at få udarbejdet en vedtægt – i henhold til Friskoleloven. Den
stiftende generalforsamling pålægger/bemyndiger bestyrelsen til at udarbejde forslag
til vedtægter til godkendelse på en generalforsamling senest den xx.xx-20xx.
7. Valg af bestyrelse
8. Forslag til værdigrundlag
9. Det videre arbejde
10. Eventuelt
Når den stiftende generalforsamling er gennemført, er foreningen dannet. Næste skridt er at
igangsætte aktiviteter, der tilgodeser foreningens formål, som det er beskrevet i vedtægterne.

Ole Carl Petersen
Friskolernes Hus
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OBS:
Hent skrivbart worddokument
på www.friskolerne.dk

Standardvedtægt
(maj 2019 – opdateret marts 2020)
Udarbejdet af FRISKOLERNE
Version godkendt af Undervisningsministeriet den 12. april 2019

Denne standardvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med gældende
bestemmelser om frie grundskolers vedtægter:
• Bekendtgørelse nr. 980 af 8. oktober 2012 om vedtægter for friskoler og private
grundskoler samt
• Bekendtgørelse nr. 1164 af 25. september 2018 om ændring af bekendtgørelse
om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Indskrivning af frihed og
folkestyre-kravet).
Vi har tilstræbt at anvende en opbygning og formuleringer, som, vi har erfaring for,
fungerer, og som bliver anvendt af flere medlemsskoler.
Opmærksomheden henledes på den skriftlige vejledning til standardvedtægten til brug
for arbejdet med skolens vedtægter, som findes på FRISKOLERNEs hjemmeside.
Åbne felter skal udfyldes af skolen selv, ligesom der nogle steder lægges op til, at skolen
overvejer, hvorledes man ønsker at udforme vedtægten.
I tvivlstilfælde, eller når man ønsker at fravige fra denne standardvedtægt, anbefaler
vi, at man søger rådgivning hos FRISKOLERNE.
Skolens bestyrelse har ansvaret for, at skolens vedtægter overholder bestemmelserne i
vedtægtsbekendtgørelsen, og at vedtægten er offentliggjort på skolens hjemmeside.
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Vedtægter
for den selvejende institution …………………………………………………………………………...................................
Hjemsted og formål
§1
„............................................................skole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med
hjemsted i.................................................kommune. Skolen er oprettet den ...................... Skolens adresse
er................................................., og den har CVR-nummer....................
Skolen udbyder:
- Grundskole med 1. – 9. klassetrin, børnehaveklasse samt 10. klassetrin
- Skolefritidsordning herunder heltidsskolefritidsordning samt eventuelt klubordning
- Børnehave
- Vuggestue
§2
Skolens formål er at drive skole i henhold til den til enhver tid gældende friskolelov. Det følger
heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund
som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske
dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder,
herunder ligestilling mellem kønnene.
Stk. 2.
Skolens virksomhed udøves på grundlag af disse værdier: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skolens drift
§3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen, og andre med interesse for
skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.
Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med
hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud
ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at
imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til
forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag
til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
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Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse
med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes
på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
Forældrekreds og skolekreds
§4
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af
„Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer,
der har forældremyndighed over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for
bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, medmindre der er tale om
skolegangens begyndelse og varighed eller elever optaget i kostafdeling, jf. friskolelovens
bestemmelser om plejeforhold.
Stk. 2.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af skolesøgende børns forældre
samt andre, der, af bestyrelsen, godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent
for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for
generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal
i bestyrelsen.
§5
Medlemskab giver ingen særrettigheder i forhold til skolens formue, jf. § 3 stk. 2. Medlemmerne
hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen, at afgive
stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere
§ 11 stk. 1.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med
kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Endvidere kan
bestyrelsen ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet illoyalt og vedholdende modarbejder
skolens lovlige virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel
medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen. Såfremt medlemmet har børn på skolen,
skal skolens bestyrelse, i forbindelse med en beslutning om ophævelse af medlemskabet, der har
til følge, at børnene ikke længere kan være elever på skolen, iagttage børnenes ret til at blive hørt,
inden der træffes beslutning, jf. FN’s Børnekonvention.
Tilsyn
§6
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.
Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i
øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil
udstedte bekendtgørelser.
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Generalforsamling
§7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og
forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra
bestyrelsen godkende erhvervelse og afhændelse af fast ejendom bortset fra omprioritering. Se
endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i
hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til
skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal
mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.
Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet
til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og
forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens
overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra
bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede
ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk. 4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og
kvinder.
§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær
generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på _____ medlemmer af
bestyrelsen eller mindst _____ af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den
indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
§9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig
stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf.
§ 19 og 20.
Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se
dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.
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Stk. 3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der
underskrives af dirigenten.
Bestyrelsens sammensætning
§ 10
Bestyrelsen består af _______ medlemmer, hvoraf mindst _______ skal være forældre til børn på
skolen.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen,
mens ______ vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende
organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker
på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig
for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.
Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med _____ og _____ årligt, første gang
med _____ efter foretagen lodtrækning. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en
tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt
det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de
pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse
bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden
udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst
den ene skal vælges af og blandt forældrene.
Stk. 6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen
opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt
af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den
relevante suppleant automatisk.
Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af
henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.
§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til
elever på skolen (medlem af forældrekredsen).
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Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være
registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter
dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller
lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de
kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.
Stk. 4.
Skolens leder, samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte, deltager normalt i bestyrelsens
møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten
for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis
repræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet
beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller
udpeget den pågældende.
Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved
formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk. 2.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller _____ medlemmer finder det fornødent.
Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning
om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne
indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets
deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i
beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
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§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har
økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Bestyrelsens er medlemmer omfattet
af forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.. Skolens leder og øvrige
ansatte, samt eventuelle tilsynsførende og også omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om
inhabilitet og tavshedspligt.
Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere
opfylder habilitetsbetingelserne og/eller nærværende vedtægt for at være medlem af
bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter
for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden,
for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der
vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.
§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne
vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at
forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om
friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige
økonomiske hensyn.
Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i
overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes
betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til
godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter
størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen
kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker
at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10,
§ 17, § 19 og § 20.
Stk. 5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet
fastansat personale. Bestyrelsen kan meddele skolens leder bemyndigelse til i et nærmere angivet
omfang at ansætte og afskedige skolens lærere og andet fastansat personale, jf. § 17, stk. 3.
Stk. 6.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen
sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til
enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Side 019

Stk. 7.
Bestyrelsen skal omgående underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine
betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
§ 15
Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og ansatte ved skolen har, efter anmodning, ret til
at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i
revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i
skolens forhold. Retten kan udstrækkes til også at omfatte en videre personkreds. Oplysninger
omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret
§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i
forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke
gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift
af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jf. § 7 stk. 1.
Skoleleder
§ 17
Flere muligheder at vælge imellem – se nærmere i vejledningen:
a) Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.
b) Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
c) Skolens leder ansættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Skolens leder
afskediges af bestyrelsen.
Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens
bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love,
bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk. 2.
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset
medhjælp, samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under
bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er
nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse, herunder ansætte og afskedige
fastansatte medarbejdere, jf. § 14, stk. 5.
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Årsrapport
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 18

Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles
bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte
årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i
bestyrelsen.
Vedtægtsændring
§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.
Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to
tredjedeles flertal.
Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af
ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to
tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.
Nedlæggelse
§ 20
Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af
skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.
Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en
generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen.
Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny
generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.
Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.
Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører
institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for
nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle
tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.
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Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, samt elevernes hjemkommuner
meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i
anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue
anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er
tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under FRISKOLERNE efter godkendelse i
Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod
andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke
indskrænkninger i disse bestående rettigheder.
§ 21
Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.
Stk. 2.
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med
anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i
Undervisningsministeriet. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand, skal
denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift
eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside
med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt, samt dato for
ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.
Stk. 3.
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på
skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med
oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne
også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller
anden letlæselig skrift.
Det skal fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden, såvel hvornår offentliggørelsen på
hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med
vedtægtens § 19.
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Således vedtaget på skolens generalforsamling (eller eventuelt på bestyrelsesmøde, jf. § 19)
den

/

20..

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser
angives med maskinskrift og med oplysning om, hvem der er formand og eventuelt næstformand.
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Gratis kursusdag for helt nye skoler hvert år i juni
I FRISKOLERNE yder vi gratis rådgivning til nye friskoleinitiativer i hele opstartsfasen.
Derfor har vi også hvert år en gratis kursusdag for helt nye skoler.
På denne dag kan I stifte bekendtskab med nogle af de opgaver, I som ny skole vil møde.
Og så er der rig lejlighed til sparring og videndeling med de øvrige deltagere.
Dagen tager udgangspunkt i FRISKOLERNEs startmappe, og er målrettet friskoleinitiativer. Vi anbefaler, at
I deltager et par stykker fra både skoleledelsen og bestyrelse.
Kurset afholdes forventeligt sidste onsdag i juni måned.
Har I særlige emner, der måtte være af interesse for andre nye friskoler, er I velkomne til at maile dem til
konsulenterne Ole Carl Petersen eller Tove Dohn på forhånd.

Kontakt os i Friskolernes Hus
Overvejer I at deltage på kursusdagen, eller har I spørgsmål, så tag kontakt til Friskolernes Hus.
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2. Hvad er en friskole?
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Den danske friskole
- en del af
den grundtvig-koldske skoletradition
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Den danske friskole
- en del af
den grundtvig-koldske skoletradition

Udgivet af Dansk Friskoleforening
Dansk Friskoleforenings formål er:
• at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler,
• at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål,
• samt at arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.
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Forord
Dette hæfte handler om den danske
friskole. Det blev oprindelig udgivet på
engelsk og tysk, fordi den stigende kontakt
mellem friskoler i Danmark og skolefolk i
andre lande - især i Østeuropa og Baltikum
- havde aktualiseret behovet for et mere
omfattende materiale end den tidligere
eksisterende lille folder.
Da man på mange skoler, hvor de fremmedsprogede hæfter er blevet brugt, har
savnet selv at kunne læse teksten på eget
modersmål - besluttede Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse at ,,oversætte” den til
dansk. Med i billedet var selvfølgelig også
det voksende behov herhjemme for en
lettilgængelig introduktion til friskoletraditionen. Selv om en sådan indføring skrevet
direkte til danske læsere nok ville have set
lidt anderledes ud end denne, som er
skrevet til folk med udenlandsk baggrund,
regner vi med, at det foreliggende hæfte vil
kunne bruges i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsen af 1. udgave er støttet
af N.F.S. Grundtvigs Fond.
***
Den danske friskole er en del af den fri
skoletradition, som - med fælles rod i
N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds
skoletanker og skolepraksis - blandt andet
også omfatter folkehøjskolen og efterskolen. De grundtvig-koldske friskoler er en
snart 150 år gammel græsrodsbevægelse.
Den er svær at beskrive, fordi det er en
levende og mangfoldig tradition.

Mange tidligere forsøg er strandet på, at
friskoletraditionen - der dyrker mangfoldigheden og det underforståede i vekselvirkningen mellem mennesker - også
rummer en indbygget modstand mod den
ensretning, som enhver beskrivelse er med
til at skabe.
Derimod holder friskolefolk meget af at
fortælle H. C. Andersens eventyr om
Klods-Hans. Af den grund er Klods-Hans
motivet også kommet til at pryde hæftets
omslag. Den skæve og ringeagtede personlighed er en idealfigur, man kan
identificere sig med. Han, som - når det
virkelig kommer til stykket - klarer
skærene langt bedre end de to velforberedte brødre, der har klamret sig til, hvad
de selv - og majoriteten med dem - mente
var den slagne vej til succes i samfundet.
Virkeligheden - som er altings prøve - viste
dog, at det var Klods-Hans som takket
være sin bagage af livsmod og uimponeret
opfindsomhed klarede de uventede udfordringer, som livet rummer. Det var KlodsHans, der fik prinsessen og det halve
kongerige.
***
Når vi i det følgende alligevel gør et forsøg
på at give et signalement af den grundtvigkoldske friskole, må der nødvendigvis
anlægges et bredere perspektiv.
Det danske skolesystem bygger på undervisningspligt - ikke på skolepligt. Danske
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forældre kan frit vælge den offentlige skole
eller en af de mange slags frie og private
grundskoler, der understøttes af staten.
Forældre kan også - hvis de har mod og
udholdenhed nok - oprette en helt ny skole
efter de principper, de selv finder rigtige.
Der er mange slags private grundskoler i
Danmark. De tager farve efter hele det
religiøse, politiske og pædagogiske
spektrum. Der er plads såvel til de progressive som de elitebetonede, og der er skoler
for det tyske mindretal og for de senere
årtiers muslimske indvandrergrupper. - Det
handler et særligt afsnit om.
Men det, der fortælles om i dette hæfte er
først og fremmest den grundtvig-koldske
friskoletradition og de frihedsprincipper,
den lever af. Først fortælles der om de
historiske rødder. Så om de bærende søjler:
forældreretten og mindretalsretten. Og om
frihedsprincipperne: den ideologiske
frihed, den pædagogiske frihed, den
økonomiske frihed, ansættelsesfriheden og
elevfriheden. Derefter beskrives nogle
fælles hovedtræk i friskoletraditionen, og
til sidst kommer vi tættere på tre enkelte
friskoler, hvor skolelederne har hver deres
historie at fortælle. De tre beretninger
bringes uændret fra 1. udgave, selv om de
formentlig ville blive skrevet i et andet
perspektiv, hvis de blev skrevet i dag.
Endelig bringes en række nyttige adresser.
De generelle tekster er blevet til i et
samarbejde mellem to friskoleforældre:
Thorstein Balle, Frederiksberg Friskole, og

Margaretha Balle-Petersen, Bordings
Friskole, med støtte fra Niels Thomsen,
Løgumkloster, tidligere forældre ved
Ryslinge Friskole, der har skrevet afsnittene ,,En græsrodsbevægelse” og ,,En
kristen tradition”. En række kortere tekster
fra Stevns Friskole er skrevet af skoleleder
Aksel Bording. De tre afsluttende friskolehistorier er også skrevet af skoleledere:
Ernst Kr. Larsen og Else Nørhave Kjær
skriver om Gudenådalens Friskole, Torsten
Johannessen om Odense Friskole, og Knud
Frederiksen om Sdr. Vium Friskole.
Vi håber, at beretningen om den danske
friskoletradition kan bidrage til at give
andre mod og inspiration til, ligesom
eventyrets Klods-Hans, at skabe skoler
efter eget hoved - sådan som de nu mener,
at en skole skal være.

København september 1996
Margaretha Balle-Petersen,
landsformand for Dansk Friskoleforening

De generelle tekster og perspektiverne er
efter aftale med forfatterne lettere ajourført
i oktober 2006.

Cecil Christensen,
kontorleder
Friskolernes Kontor
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1. En græsrodsbevægelse
Friskolerne begyndte ikke med skoler eller
pædagogik. De begyndte med de græsrodsbevægelser, der fra midten af 1800-tallet
kom til at omforme det danske samfund.
Før den tid havde vi enevælden, hvor
kongen landsfaderligt mente at vide bedre
end det umyndige folk. Det gjaldt på alle
områder: politik, erhvervsliv, skole, kirke.
Men fra midten af 1800-tallet kom folk på
den tanke, at de godt selv kunne tage ansvaret for egne anliggender.
Det første var de religiøse vækkelser. Med
den religiøse vækkelse tabte folk troen på,
at kirke og præster havde patent på at vise
vej til saligheden, og de fandt ud af, at de
selv måtte tage ansvaret for deres forhold
til Gud. Da de havde indset det, gik det let
med resten. Kan man selv tage ansvaret for
sin sjæls salighed, kan man også tage ansvaret for sine børns opdragelse og oplæring. Og kan man klare de ting, de vigtigste, kan man også klare økonomien og
erhvervslivet og det politiske. Hvor indviklet det end kan fremstilles at være, kan det
umuligt være et større ansvar end forholdet
til Gud og spørgsmålet om, hvordan ens
børns liv lykkes.
Sådan begyndte det. Hvor præsterne ikke
duede, dannede man frie menigheder, hvor
man selv fandt sin præst. Hvor byernes
grosserere ville lave profit på landbruget,
lavede man andelsmejerier og andelsslagterier. Hvor man mente, at købmændene
tjente for meget, lavede man brugsforeninger. Hvor man ikke havde et sted, hvor

man kunne tale om tingene, byggede man
forsamlingshuse.
I det hele taget: Man ventede ikke på, at
stat og kommune og embedsmænd skulle
ordne tingene. Nej, når der var brug for
noget, tog man selv initiativet. Folk gjorde
selv, hvad der skulle gøres - tit med stor
økonomisk risiko og forbløffende lille forhåndsviden.
På samme måde lavede man skoler. Det
hang tit sammen med, at kommuneskolen
kørte dårligt. Men baggrunden var, at folk
havde tillid til, at de godt selv kunne finde
ud af, hvad der var godt for deres børn.
Hvis den offentlige skole kunne give
børnene det, så brugte man den. Hvis den
ikke kunne, oprettede man sin egen skole.
Principielt mente man i de kredse, at det
bedste var, at forældrene selv underviste
børnene, man da de ikke kunne overkomme det, sørgede de for en fællesundervisning. Det var deres eget ansvar. Det udsprang friskolerne af. Der var ikke brug for
formyndere eller eksperter, men for lærere
og lærerinder, der kunne træde i forældrenes sted - og som så helst skulle have nogle
kundskaber.
Det folkelige
Fællesnævneren for det hele - andelsmejerier, forsamlingshuse, højskole, fri- og
valgmenigheder, brugsforeninger og friskoler og meget mere - var, hvad man
kaldte det folkelige. Det er et udtryk, der
har klang af fanfare, men ikke er så let at
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definere. Det rummer alt det, man har villet
forpligte sig selv og hinanden på.
Hvad rummer det? - For det første to ting,
som er lige vigtige: Fællesskab og frihed.
Begge dele skal nævnes samtidigt. Man gik
ud fra, at man kunne have fællesskab, uden
at det betød ensretning, dvs. uden at
fællesskabet var på bekostning af friheden;
og man gik tilsvarende ud fra, at friheden
hørte til inden for fællesskabet. Frihed er
hvad man skylder hinanden i fællesskabet;
fællesskabet er en karikatur af, hvad det
skulle være, hvis det ikke ånder i frihed.
Omvendt får friheden sit indhold af det
fællesskab, den skal være til i.
For det andet rummer det folkelige en
forpligtelse på lighed. Men lighed er to
ting. I en sang - af Grundtvig - som frem
for nogen har været slagsang i hele denne
folkelighedsbevægelse tales der om „lige
værdighed i borg og hytte”. Det drejer sig
om lighed, men det betyder ikke, at man
skal producere en ydre lighed. Nej, man
gik ud fra, at ligheden var der, hvor lidt
man end kunne se den, og hvor forskellige
folks vilkår end var. Ud af det sprang så en
bestræbelse på også at fremme ligheden, så
langt det kunne gøres. Det var det, der i
andelsmejerierne fik udtryk i et ideal - som
man ganske vist ikke altid levede op til om at man skulle stemme „efter hoveder
ikke efter høveder”, dvs. at husmanden

med to køer skulle have lige så stor
indflydelse og medbestemmelse som
gårdmanden med tredive. Økonomi og
intelligens og viden behøver ikke at være
udjævnet, før man kan regne sig lige. Den
lige værdighed er der i forvejen. Men det
falder naturligt at gå nogle skridt i retning
af lidt større lighed også i det ydre forhold,
når vi nu grundlæggende er lige.
Der er nogle elementer mere i det folkelige. Ansvar f.eks. Det ligger i sagen selv.
Man tog ansvaret for egne anliggender, og
mente at kunne bære det lige så godt som
myndigheder og de såkaldte eksperter.
Men så måtte man også tage konsekvensen
og leve med den risiko, der fulgte med selv
at have ansvaret. Det lærte de. Det kan
næppe overvurderes, hvad det kom til at
betyde, at folk i alle mulige forhold blev
øvet i at have ansvar. Der var brug for, at
folk sad i bestyrelser og tog beslutninger,
og det gjorde de så. Det er ubegribeligt at
det gik godt, og somme tider gik det også
galt, men de blev ved alligevel og blev
dygtigere og dygtigere.
Der ud af kom en selvtillid, som man må
forundres over - og samtidig en mistillid til
eksperterne, som sommetider kom til at
koste dyrt. Men folk lærte at stole på sig
selv.
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Friskoletraditionen er gammel i Danmark. I mere end 150 år er den groet nedefra.
Børnenes undervisning er først og fremmest forældrenes sag. Friskolen har rod i hjemmeundervisning. Denne mulighed bliver sjældent benyttet i dag, men det er stadig det
principielle grundlag for skolefriheden.
Børnene ved Egå Friskole i 1914, som man her ser sammen med deres lærerinde, kom fra
syv forskellige skolekredshjem. Skolekredsen omfattede også andre familier som støttede
skolen - også folk uden børn - og var med til samvær og folkeoplysende møder, der
jævnligt foregik på skolen om aftenen.
Den lille friskole i Egå begyndte i 1881 og blev lukket i 1957.
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2. Forældreretten
Opdragelse og undervisning er et eksistentielt anliggende. Hvem har krav på myndighed over barnet - over det enkelte menneske - som individ? Det har vist altid været et idéhistorisk stridsspørgsmål. I antikken så man - ligesom i det moderne diktatur - staten som den egentlige organisme.
Helheden kom før delen, mente Aristoteles. Staten før den enkelte. Den kristne
tænkning bryder med dette syn, idet den
hævder, at både familien og det enkelte
menneske har et ansvar overfor en højere
instans end staten - og derfor også en ret
uafhængig af staten. Denne tanke, som
først udviklede sig efterhånden - og gennem konflikter - i det kristne kulturunivers,
er igennem tiderne blevet fortolket på
mange og højst forskellige måder.
Den første virkelig markante talsmand for
forældrenes ret i forhold til de overordnede
autoriteter møder vi i 1200 årene i Thomas
af Aquino. Hans kontroversielle synspunkt
var, at jødiske forældre havde ret til at lade
være at døbe deres børn. Han hævdede, at
der forud for dåben - allerede i skabelsen
som far, mor og barn - ligger et guddommeligt bud, som må respekteres. Det
jordiske barneforhold er en lignelse på
barneforholdet til Gud.
Når man i dansk friskolesammenhæng taler
om forældreretten som et grundlæggende
princip, er det denne religiøst baserede
opfattelse man henviser til: I opdragelsesspørgsmål er det de enkelte forældres
samvittighed, der er den højeste autoritet.

(Samvittigheden er jo formet i forældrenes
personlige gudsforhold - og dette må
nødvendigvis gå forud for deres forhold til
staten og kirken.)
Forældreretsbegrebet har sat et markant
præg på dansk skolelovgivning. Det vandt
frem i løbet af det 19. århundrede. - Det
har Grundtvig og Kold en væsentlig andel
i. - Men rodnettet forgrener sig i det 18.
århundredes pietistiske bevægelse, der
skabte klarhed over, at tro var et og statens
myndighed noget andet, og det er delvis
sammengroet med oplysningstidens tanker
om pædagogik og liberalisme som midler
til udviklingen af et nyt frit borgerligt
samfund.
Kort fortalt er det derfor, vi har lovfæstet
undervisningspligt - og ikke lovfæstet
skolepligt - i Danmark. Derfor er det den
dag i dag forældrenes ansvar at sørge for
børnenes undervisning - enten ved at
hjemmeundervise dem (en principielt
vigtig mulighed, som meget få forældre
dog gør brug af) eller ved at vælge enten
en offentlig eller en privat (offentligt
støttet) skole, som de har tillid til.
Mere udførligt fortalt kan forældreretsprincippet føres helt tilbage til den første
danske skolelov i 1814: Forpligtelsen til at
sende børnene i skole bortfalder for den,
der selv kan drage omsorg for, at de får
undervisning. Den bestemmelse var vel
nok beregnet på folk i højere samfundslag,
som kunne ansætte en huslærer. Men det
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blev dog forholdsvis hurtigt (i løbet af
1830’erne) slået fast, at der heller ikke er
skolepligt for jævne folks børn, hvis
forældrene - som de religiøse vækkelsers
folk gjorde det - selv sørgede for undervisningen. Med den såkaldte skolefrihedslov i
1855 blev forældreretten helt grundfæstet,
den senere lovgivning har kun videreudviklet princippet. Fra 1908, hvor friskolerne blev sikret statstilskud, begynder staten
således selv at betale for at forældreretten
kan udøves af alle - uanset økonomiske
midler. Og sådan er det blevet ved. Netop
de jævnligt ajourførte statslige tilskudsbestemmelser viser, hvor stærkt forældreretten er forankret i dansk skolepolitik.
Forældreretsbegrebet er og bliver en trossag. Det blev udviklet og formet gennem
stridigheder om - det de vakte opfattede
som - den (forkerte) rationalistiske religionsundervisning i den offentlige skole. Det
var i troen den almindelige borger hentede
styrken til at stå op mod myndighederne og
hævde sin ret til at undervise sine egne

børn i den (for ham selv) rette tro. Senere
blev kulturkampen bredere og drejede sig
om statens regulering af pædagogiske,
økonomiske og sociale forhold og den
politisk trods alt mere myndiggjorte
bondebefolknings kamp for selvbestemmelse på disse områder.
Kampen for forældreretten er imidlertid
ikke forbi. Den er fortsat en trossag. Og
den handler fortsat om forældrenes - til
tider kontroversielle - ret i forhold til staten
og de overordnede autoriteter. Siden
1990’erne er der i den offentlige debat fra
mange sider blevet sat spørgsmålstegn ved,
om de muslimske indvandrerforældre
virkelig skal have lov til at „isolere sig” i
egne skoler, hvor undervisningen - selv om
den næsten udelukkende foregår på dansk ofte er præget af islamisk tro. Flere
lovændringer har indført krav om opdragelse til at leve i et samfund med frihed og
folkestyre.
Det er Dansk Friskoleforenings formål at
værne om hjemmenes ret og indflydelse i
skolespørgsmål.

Betingelser for statstilskud
(Kilde: Tilskudsbekendtgørelse af 8. september 2005 samt oplysninger fra Friskolernes Kontor)
En friskole, der skal oprettes med statstilskud, skal
anmeldes over for Undervisningsministeriet senest 1.
februar det år, den skal starte. Der betales et
depositum på 30.000 kr., som bliver refunderet - hvis
skolen virkelig kommer i gang.
Undervisningsministeriet har i september 2006
fremsat forslag om ændret anmeldelsesfrist til 15.
august året før, skolen skal begynde. Det må
anbefales initiativtagere at sætte sig ind i den nyeste
lovgivning og de nyeste bekendtgørelser.
Senest den 1. april skal udkast til vedtægter indsendes

til godkendelse.
Senest den 1. juni skal der indsendes oplysninger om:
- Skolens lokaliteter, klasser og skoleleder.
- Skolens revisor.
- Stedlige brand- og bygningsmyndigheders
godkendelse.
- Bestyrelsens sammensætning.
Det første år skal skolen have mindst 12 elever pr. 5.
september uanset klassetrin, det andet år mindst 20
elever, og det tredje år mindst 28 elever på 1. - 7.
klassetrin.
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3. Mindretalsretten
Demokrati tolkes både som begreb og som
praksis meget forskelligt verden over. Så
bred er tolkningshorisonten, at de, der er
placeret i den ene ende, ofte ligefrem vil
fratage dem, der er placeret i den anden
ende, navnet demokrati - og måske endda
beskylde dem for det modsatte. I den vesteuropæiske politiske tradition er der dog
enighed om, at demokrati har at gøre med
afgørelser truffet ved en fri afstemning, og
hvor det derefter er flertallets afgørelse,
der er gyldig.
Med dette som udgangspunkt er der derefter imidlertid forfægtet i hvert fald to
hovedopfattelser. Den ene kunne kaldes
„flertalsdemokratiet” - dvs. den opfattelse,
at flertallets mening til enhver tid skal
fremmes, og at mindretallet må underordne
sig dette og i øvrigt håbe på, at det tilhører
flertallet næste gang. Den anden hovedopfattelse kunne kaldes „mindretalsdemokratiet” - nemlig den opfattelse, at nok har
flertallet af praktiske grunde beslutningsmyndigheden - men ikke nødvendigvis
sandheden. Den kunne i princippet lige så
godt ligge hos mindretallet, og derfor skal
mindretallet beskyttes og ikke mere end
højst nødvendigt indordne sig flertallets
beslutninger.
De forskellige europæiske lande vægter
den ene eller den anden demokratiopfattelse i deres praktiske politik. I Danmark blev
det allerede fra demokratiets start (Danmark fik en demokratisk konstitution i
1849) „mindretalsdemokratiet”, der blev

fremherskende i lovgivningen. Ikke mindst
N.F.S. Grundtvig og hans politiske fæller
kæmpede for denne opfattelse. De gjorde
det i en sådan grad, at ikke blot fik mindretallet lov til at mene og handle, som det
ville i modsætning til flertallet, men flertallet (statsmagten) skaffede dem også økonomisk støtte til at udfolde deres mindretalsopfattelse.
Her er vi så ved kærnen i det danske
„mindretalsdemokrati”. Mindretalsbeskyttelsen er en mindretalsret, som bliver lovfæstet - f.eks. i skolelovene. Mindretallet
skal ikke stå med hatten i hånden over for
flertallet, men kan stå på sin politiske såvel
som økonomiske ret - og endda bekæmpe
flertallets opfattelse ved hjælp af denne ret.
Så langt er det kun de færreste lande, der
går. Mindretallet beskyttes og har lov til
f.eks. at oprette egne skoler, men ligefrem
med statsmidler (og da slet ikke i den
størrelsesorden som i Danmark) at støtte
mindretallet, så det endog kan bekæmpe
flertallet, dét er at gå for vidt. Sådan har vi
imidlertid valgt det i Danmark, og denne
demokratiopfattelse giver som nødvendig
konsekvens stor frihed for mindretallets
skoler.
Helt konkret fik den danske demokratiopfattelse betydning for det tyske mindretal i
Danmark efter første verdenskrig. Den
sønderjyske folkeafstemning i 1920 om
grænsedragningen mellem Tyskland og
Danmark skabte et stort mindretal af
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tyskere på den danske side af grænsen.
Dette mindretal fik i overensstemmelse
med tankerne i „mindretalsdemokratiet”
ved en særlig lovgivning ret til at skabe
deres egne skoler, og opnåede samme tilskud som de offentlige kommuneskoler.

Dette var faktisk mere end de danske
private børneskoler fik i henhold til friskoleloven. Denne ordning holdt op efter
anden verdenskrig, og i dag virker de tyske
mindretalsskoler under samme lov som de
øvrige private børneskoler.

Mennesket som guddommeligt eksperiment
„Mennesket er ikke nogen abekat, men et guddommeligt eksperiment”, konstaterer Grundtvig i
det skelsættende værk ,,Nordens Mythologi” fra 1832. Hvert menneske, der fødes er enestående. Hvorfor? - Jo, fordi dette konkrete menneske er det eneste, der kan leve det liv, det har
fået. Ingen andre kan leve livet for det - lige så lidt som det kan leve det liv på andres vegne.
Og det er menneskets opgave at leve dette liv ærligt og redeligt - og ikke vende ryggen til det.
Når Grundtvig taler om aber i forhold til mennesket, skal man ikke tænke på Darwins afstamningslære. Darwins „Arternes oprindelse” udkommer først 25 år senere. Grundtvig vil blot
præcisere den for ham afgørende kvalitetsforskel mellem aber og mennesker. Aberne kan kun
„abe efter”, dvs. gøre det, andre har gjort. Mennesket er derimod i stand til at gøre det, der skal
gøres!
Og hvad er det så, der skal gøres?
- Ja, det gives der ingen patentløsning på. Hvad det mere præcist består i, er det hvert enkelt
menneskes opgave at finde ud af. Deri består eksperimentet.
At være sig selv, men ikke sig selv nok
Det er en grundlæggende tanke hos Grundtvig, at mennesket så at sige er nødt til at komme til
sig selv, før det kan komme til andre. Man må kunne sige jeg, før man siger vi. Det er vigtigt
for ethvert menneske at forstå, at det har en enestående betydning. Det er også legitimt at føle
sig „interessant” som person. Men man må ikke forledes til at tro, at man er den eneste person,
der er interessant. Det er ethvert menneske! Lige så vigtigt det er „at være sig selv” - lige så
vigtigt er det, at man „ikke er sig selv nok”. Man skal ikke flygte fra virkeligheden og ind i sig
selv, men i fællesskab med andre stille sig ansigt til ansigt med den og virke i den. „Dag og dåd
er kæmperim” - som det hedder i en af Grundtvigs mange sange.
(Jørgen Carlsen: The danish „Folkehøjskole”, Udenrigsministeriet 1993 s. 14-15.)
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4. Friheden i friskolen
De grundtvig-koldske friskoler eller blot
friskolerne - hører til blandt de private
skoler i Danmark, dvs. skoler, som ikke er
ejet af staten eller kommunen eller anden
offentlig myndighed, men som oftest - på
grundlag af en særlig lovgivning - får økonomisk støtte fra det offentlige. De private
skoler i Danmark omfatter meget forskelligartede skoler - lige fra alternative børneskoler som f.eks. friskoler over private
gymnasier og højskoler til erhvervsuddannelsesskoler af forskellig art.
Vigtigere for friskolerne, end at de er private, er imidlertid, at de er frie. Sammen
med en række andre private skoleformer nemlig folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilhører friskolerne den åndsbeslægtede
,,familie” af såkaldt frie skoler.
Friheden hos de frie skoler er både frihed
fra noget og frihed til noget. Det er frihed
fra at være underlagt statsmagtens og dermed flertallets - opfattelse af skole og
undervisning og frihed til at gennemføre
skole og opdragelse på egne betingelser.
Man kan samle de frie skolers - og dermed
også friskolernes - frihed i fem frihedsprincipper, som indbyrdes betinger hinanden:
Princippet om ideologisk frihed
Dette princip er det helt grundlæggende for
friskolernes eksistens, og har sit udspring i
forestillingerne om forældreretten og
mindretalsretten - jvf. beskrivelserne

ovenfor.
Det er forældrene, der har ansvaret for og
dermed også retten til at bestemme, hvordan deres børn skal opdrages og undervises. Staten kan derfor heller ikke forlange,
at et barn skal følge en bestemt undervisning eller skole. Forældrene kan vælge at
undervise deres barn selv - og kan tilstrækkeligt mange forældre enes om det, kan de
vælge at oprette en skole, hvis undervisning og hele liv er tilrettelagt ud fra lige
præcis deres livssyn eller ideologi.
Det er vigtigt at understrege, at grundlaget
kan være af både religiøs, politisk eller
pædagogisk art. En bestemt religiøs
opfattelse af verden - at den er ond, god
eller snart går under - kan være det
bærende for skolens undervisning og
hverdag. Er man af den opfattelse, at
børnene skal opdrages til at omstyrte det
eksisterende samfund, har man også lovens
beskyttelse til at holde skole ud fra en
sådan opfattelse. Ændringer af friskoleloven i 2002 og 2005 giver dog Undervisningsministeriet ret til at gribe ind, hvis
følgende bestemmelse ikke overholdes:
„ Skolerne skal efter deres formål og i hele
deres virke forberede eleverne til at leve i
et samfund med frihed og folkestyre samt
udvikle og styrke elevernes kendskab til og
respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling
mellem kønnene“.
Det er klart, at en frihed til at forfægte

Side 039

bestemte ideer gennem skole og opdragelse
også indebærer friheden til at bekæmpe
andre ideer. Blot det foregår med midler,
som i øvrigt er lovlige.
Princippet om pædagogisk frihed
For at bestemte ideer om menneskelivet og
samfundet skal kunne udfolde sig i undervisning og skolehverdag, må der nødvendigvis være frihed til at bestemme såvel
indhold som metode i forbindelse med undervisningen. Derfor har der traditionelt fra
statsmagtens side kun været opstillet ganske få krav til undervisningens indhold og
ingen til undervisningens metode. Lovændringer i 2005 har dog indsat præcise
krav til skolerne, som i dag efter nærmere
regler skal dokumentere, at undervisningen
„står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen”.
Denne bestemmelse var oprindelig meget
åben og gav i realiteten friskolerne fuld
frihed med hensyn til valg af undervisningens indhold og tilrettelæggelse. Friheden
er ikke afskaffet, men den er nu reguleret
inden for ret snævre rammer.
På en række meget bibeltro skoler er man
f.eks. af den opfattelse, at verden er skabt
for seks tusinde år siden, og at det meste af
den geologiske og historiske videnskab
derfor er falsk. På disse skoler kan man
ikke længere frit tilrettelægge historie- og
geografiundervisningen ud fra en sådan
opfattelse.
Nogle skoler ser det som afgørende, at
børnene lærer at forstå verden ud fra en

helhedsforståelse og betragte god viden
primært som noget, der er nødvendig for at
løse praktiske problemer. Derfor tilrettelægges undervisningen alene som projektarbejde. Der findes slet ikke skolefag på
skemaet. Dette kan fortsat ikke anfægtes
fra anden side end fra forældrene til børnene i skolen.
Tilsynet med, at undervisningen på
friskolerne er tilfredsstillende har været
udsat for en række lovstramninger siden
1998, og ministeriet har intensiveret og
målrettet tilsynet med tilskudsbetingelsernes opfyldelse. Det er herunder præciseret,
at ministeriet også kan føre tilsyn med
undervisningsniveauet. Det primære tilsyn
er dog fortsat lagt i hænderne på forældrene og en tilsynsførende, som forældrekredsen selv vælger. Staten kan fratage en
skole dens tilskudsberettigelse, hvis
forholdene på skolen skønnes at være i
strid med friskoleloven og almindelige
retsregler.
Princippet om økonomisk frihed
Forældrene betaler for at have deres barn
gående i en friskole, men det er forskelligt
fra skole til skole, hvad betalingen er. I
særlige tilfælde kan et forældrepar bevilges hel eller delvis friplads til deres barn. I
så fald betales skolepengene af en særlig
fripladsbevilling på finansloven.
Ud over skolepengene får skolerne imidlertid et meget stort beløb i statsstøtte til deres
virksomhed - og det gælder altså uanset
hvilken idé eller ideologi, der er fundamen-
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tet for skolens virksomhed.

forfægter bestemte opfattelser af menneskelivet og samfundet.

Det er nødvendigt, for at den pædagogiske
frihed skal kunne være en realitet, at der
ikke fra statens side lægges bånd på, hvordan skolepenge og statsstøtte skal anvendes. Derfor er det stort set også kun i forhold til læreres lønninger og ansættelsesvilkår, at der fra centralt hold er opstillet
faste regler. Hvis en skole for at leve op til
sine ideer f.eks. vil bruge mange penge på
bibler eller på busture, så må den gøre det.
Det er kun den helt eller delvis forældrevalgte bestyrelse, som kan gøre indsigelser,
så længe skolens midler anvendes til dens
skole- og undervisningsvirksomhed. Denne
frihed er også en af grundene til, at skolerne såvel bygningsmæssigt som i forhold til
lokaleindretning og undervisningsmaterialer er meget forskellige.
Princippet om ansættelsesfrihed
Ideologisk frihed og pædagogisk frihed
medfører, at det er op til skolerne at afgøre,
hvem der har de rette kvalifikationer til at
undervise på skolen. Hverken statsmagt,
fagforening eller andre myndigheder uden
for skolen kan stille bestemte uddannelsesmæssige krav til lærerne. Mange friskolelærere er da heller ikke uddannet på et lærerseminarium. De har enten ingen pædagogisk uddannelse eller er uddannet under
en alternativ læreruddannelse specielt tilrettelagt for de frie skoler.
Ansættelsesfrihed indebærer, at friskolerne
- til forskel fra den offentlige skole - åbenlyst kan stille krav om, at læreren loyalt

Manglende overensstemmelse mellem en
lærers holdning og skolens er derfor også
helt legitim grund til ikke at ansætte en
lærer - eller til om nødvendigt at afskedige
en lærer.
I et samfund som det danske, hvor den
enkeltes frihed til at tro og tænke og ytre
sig med rette fremhæves og beskyttes, ikke
mindst i forbindelse med ansættelsesforhold i den offentlige skole, kan det virke
provokerende, at en fri skole, som modtager store tilskud fra det offentlige, kan
afskedige en lærer, hvis han f.eks. åbenlyst
handler i strid med skolens værdigrundlag.
Det er imidlertid en nødvendighed for
beskyttelsen af mindretallet - og dermed
den danske opfattelse af demokratiet - at
samfundet lever med dette frihedsparadoks
på det ansættelsesmæssige område.
Det skal fremhæves, at de ansatte på de frie
skoler naturligvis har en økonomisk beskyttelse som ved afskedigelser i det
offentlige skolesystem. Ansættelsesfriheden kan ikke forvaltes vilkårligt.
Princippet om elevfrihed
Lige som ingen myndighed uden for skolen kan blande sig i skolens læreransættelser, er der heller ingen offentlig myndighed, som kan forlange en bestemt elev
optaget på skolen.
En friskole kan suverænt bestemme sin
optagelsespolitik - og bortvisningspolitik.

Side 041

Også her er der frihed til, at skolen kan
opstille bestemte krav til forældrenes eller
børnenes overbevisning som betingelse for
optagelse. Det er dog imidlertid sådan, at
de fleste friskoler har som politik at optage
eleverne i den rækkefølge, de tilmelder sig.
Man går ud fra, at forældrene, når de melder deres børn ind i skolen, er i overensstemmelse med - eller vil indordne sig skolens idégrundlag.
Der er således en meget stor frihed til
noget i den danske friskoleverden, og
denne frihed bliver i stor udstrækning
udnyttet, og uanset det idemæssige ud-

gangspunkt, er en skole med godkendte
vedtægter berettiget til at modtage statstilskud - og blive omfattet af de fem frihedsprincipper - hvis den har indskrevet mindst
28 elever på 1. - 7. klassetrin.
Det skal understreges, at de fem frihedsprincipper er principper, og nogle af
eksemplerne på deres udnyttelse er måske
lidt ekstreme. De enkelte skolers ret til at
drive skole ud fra deres særlige opfattelse
af sandheden har været under pres de
senere år, og de før omtalte lovændringer
giver Undervisningsministeriet flere
muligheder for at gribe ind.

Nogle friskoler er gamle. Andre er ret ny. Men fælles for dem er, at de er skolekredsens
(forældrene og andre medlemmer, børnene og lærerne). Derfor er det praktiske arbejde
med bygningernes vedligeholdelse også noget, der angår alle. Dette gælder også ved nybyggeri, hvor meget af arbejdet klares på frivillig basis - man har jo selv det økonomiske
ansvar. Øster Jølby Friskole startede i 1861. Billedet viser et rejsegilde i 1984.
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5. De grundtvig-koldske friskoler
De danske private børneskoler - dvs. skoler
som parallelt med folkeskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til 10.
klasse - går under fællesbetegnelsen de frie
grundskoler. De virker alle under samme
lov - nemlig ,,Lov om friskoler og private
grundskoler (frie grundskoler)” - i daglig
tale ,,Friskoleloven”. Skolerne har i forhold til deres forskellige historiske udgangspunkt og skoleopfattelse organiseret
sig i forskellige sammenslutninger.
Den største gruppe af skoler blandt de frie
grundskoler er de grundtvig-koldske friskoler. De er godt nok forskellige såvel i
forhold til deres undervisningsindhold som
i den måde skolehverdagen foregår på.
Alligevel vil man kunne tale om nogle
fællestræk, som viser tilbage til de tanker
om menneske og skole, som Grundtvig og
Kold udtrykte, og som har levet i en over
hundredårig skoletradition.
Forældrestyrede
Frie grundskoler er i dag selvejende - dvs.
at ingen person kan få personligt økonomisk udbytte ud af skolens drift. Et
eventuelt overskud af driften bliver i skolens kasse - og alle skolerne skal have en
bestyrelse som øverste myndighed for
skolens hele virksomhed.
Kredsen bag en skole kan i meget stor
udstrækning selv bestemme, hvordan
skolens bestyrelse skal sammensættes. På
nogle frie grundskoler (f.eks. de katolske
skoler) er det således den forening eller

En broget skolekreds
Arbejdet i skolekredsen er således noget
meget centralt i vores skole. Skolekredsen
skal helst fungere som en organisme med
flere samarbejdende organer. Disse organer
er: støttekredsen (venner af skolen, som ikke
har børn i skolen), forældrene, børnene,
skolelederen / lærerne og bestyrelsen.
Samarbejdet mellem lærerne og forældrene
er noget meget væsentligt. Det er heri at friskolen bliver til. Vi mødes med hinanden på
mange forskellige måder: Ved fællesmøder
for hele skolekredsen, ved klasseforældremøder, ved forældrebesøg på skolen, ved
lærerbesøg i hjemmet, men vigtigst er
næsten, når vi mødes til festligt samvær. Det
gør vi flere gange om året: til klassefest,
forårsfest, sommerafslutning, men bedst er
julefesten. Her plejer vi at være ca. 300 børn
og voksne.
En kreds er en cirkel, der samler sig om et
centrum. Det gør en skolekreds også. Kredsens centrum er skolens formål, dens livssyn,
og det er organismens hjerteslag. Et hjerteslag, som holdes i gang af et kristent livssyn.
Dette kommer til udtryk hver dag ved morgensangen, hvor vi beder Fadervor.
Men her skal det også siges, at de fleste
hjem, som ønsker at være med i kredsen, ikke
på forhånd er videre kendt med de grundtvigkoldske skoletanker. Der er mange forskellige grunde til, at forældrene netop søger
vores skole. De fleste kommer på grund af
det nære miljø, som vi arbejder på at etablere
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i skolekredsen. En del kommer, fordi de tiltrækkes af den musiske undervisning, som vi
tilstræber. Nogle kommer, fordi de tror, at
deres børn derved bliver bedre rustet til
arbejdsmarkedet. Andre kommer, fordi de
mener, at det er „finere”, at sætte deres børn i
en betalingsskole (dette er bestemt ikke
skolens formål). Færre kommer, fordi det er
gået dårligt i folkeskolen. Og få kommer,
fordi de er blevet henvist af skolepsykolog
eller socialrådgiver.
Inden indmeldelsen får alle en grundig orientering om skolen, og det den står for. Derefter
er det op til forældrene at afgøre, om de kan
sige ja til at indgå i et samarbejde med os.
Men skolen skal også kunne sige ja til forældrene. Vi må være rimeligt enige i synet på
undervisning og opdragelse. Og forældrene
må, ligesom lærerne, være indstillet på, at vi
hver især må yde mere til fællesskabet end i
en folkeskole. Ellers går det ikke.
Det hænder, at et hjem melder sig ud efter
nogle år, fordi det viser sig, at de alligevel
ikke er enige nok med skolen om væsentlige
sider af dens virke. Og i sjældnere tilfælde
må skolen bede et hjem om at finde en anden
skole for deres børn, når samarbejdet ikke vil
lykkes. Den frihed skal der være for begge
parter! Hvad der her er sagt om hjemmene
gælder også lærerne.
Det almindeligste er dog heldigvis, at vi
opnår et godt samarbejde, der kan resultere i
varige venskaber, som holder ved ud over
skoletiden.

organisation, der står bag skolens oprettelse, som har den bestemmende indflydelse
på sammensætningen af skolens bestyrelse.
Dette er for at beskytte det idégrundlag
skolen er oprettet på.
På de grundtvig-koldske friskoler er det i
modsætning hertil afgørende, at det er
elevernes forældre, der har beslutningsmyndighed på skolen.
Disse skoler har derfor normalt en skolekreds, som primært dannes af de aktuelle
elevers forældre, men oftest også af personer, som ønsker at støtte skolen. Ud af
denne skolekreds vælges en bestyrelse,
som overfor Undervisningsministeriet er
ansvarlig for skolens samlede virksomhed.
Det er ligeledes et fællestræk hos de
grundtvig-koldske friskoler, at forældrene
på forskellig måde er aktive i forhold til
skolen - nogle steder f.eks. ved at deltage i
vedligeholdelse og rengøring af den.
Vægt på fortælling og sang
Helt tilbage fra de første friskoler, der blev
oprettet med udspring i Grundtvig og
Kolds ideer, har sangen og fortællingen
haft en central plads. Gennem den aktive
brug af og lytten til det danske sprog modersmålet - bliver eleven indført i det at
være dansk. Og det er gennem poesien og
fortællingen, at eleven bliver præsenteret
for det mytiske i menneskelivet. Det der er
svært at måle og veje og fatte, men som er
afgørende at medregne for at kunne leve et
sandt menneskeliv.
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Fortælling på en grundtvig-koldsk friskole
er ikke kun en pædagogisk metode på linie
med andre pædagogiske metoder. Fordi
fortælleformen har det folkelige og det
mytiske som udgangspunkt og som endemål, skal den også i sig selv forstås som en
bestemt måde mennesker er sammen på som en indføring i menneskelivet.
En kristen tradition
Friskolerne blev til i kredse, hvor kristendom var et selvfølgeligt udgangspunkt og
livsgrundlag. Hvad det betød, siger
Christen Kold meget enkelt. Han fortæller,
hvordan han i sin ungdom på seminariet
var nedtrykt over sin uduelighed i alle
henseender, ,,men en dag gjorde Peder
Larsen Skræppenborg (en fynsk vækkelsesprædikant) mig opmærksom på, at Vor
Forskellige tolkninger
Stevns Friskoles formål er at drive skole med
udgangspunkt i Grundtvigs og Christen
Kolds skoletanker. Der ligger vide og mange
forskellige tolkningsmuligheder i denne
formålsparagraf. Men sådan skal det også
være. Det er det spændende og fornyende ved
en grundtvig-koldsk friskole. Det er nemlig
medvirkende til, at samtalen om skolens
identitet holdes i gang år efter år.
Ind imellem slår debatterne gnister, og det
kan hænde, at nogle går og smækker med
døren. Men det er aldrig kedeligt. Oftest er
det frugtbart. Under alle omstændigheder er
det skolens vilkår, når vi vælger at sætte
skolefriheden højest.

Herre elsker menneskene”. Det vendte for
ham op og ned på alting. Han blev for det
første glad, og han opdagede så, at han
også elskede mennesker, ja, sig selv med.
Det gav liv og frihed. Den forståelse af
kristendom blev et fortegn for alt, hvad han
siden foretog sig, dermed også for hans
skolearbejde. Det har udtalt eller uudtalt
været fortegnet for friskolerne siden hen.
Kristendom som fortegn betyder, at
grundtvig-koldske friskoler ikke kan have
nogen ideologi, hverken pædagogisk,
politisk eller religiøst. At Vor Herre elsker
mennesker er ikke en ideologi eller et
meningssæt. Det er en forudsætning, som
rummer tryghed og lighed og frihed. Den
frihed skal ikke indskrænkes ved ideologiske formålsparagraffer.
Fortegnet betyder, at mennesker og dermed
børn, er noget, fordi de er holdt af - som i
et godt hjem - ikke i kraft af, hvad de er
eller kan, eller kan blive til, heller ikke
hvad man gør dem til med pædagogiske
anstrengelser. Børnene selv er - som i et
godt hjem - vigtigere end meninger, anskuelser og pædagogiske programmer. Børnene kommer først, metoden kommer bagefter og må indrettes efter børnene og
virkeligheden.
Fordi kristendom er en holdning, og ikke et
sæt meninger, er det nødvendigt for en friskole, der vil holde fast ved at være sig
selv, at der er lærere og forældre ved skolen, der selv står inde for den holdning.
Ellers er det en død tradition.
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Men fordi det er en hovedsag i den holdning at give frihed, kan man ikke aftvinge
hverken forældre eller lærere en trosbekendelse.
Det ligner en selvmodsigelse: Hvis friskolen skal blive ved at være sig selv, så den
kan blive ved at leve med frihed, lighed og

kærlighed, må der nødvendigvis være
lærere og forældre, der holder fast ved
levende kristendom og dermed holder
grundlaget for skolen levende. Men det kan
man ikke kræve af forældre eller lærere
uden at forvanske den kristendom, for så
går friheden fløjten. Den selvmodsigelse
må man leve og slås med.

Dansk Friskoleforenings medlemsskoler 2006/07 fordelt efter størrelse
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6. De øvrige frie grundskoler
Som sagt grupperer de frie grundskoler sig
i forskellige sammenslutninger. Historisk
set kan man inden for den danske ikkeoffentlige børneskoletradition pege på to
hovedlinier, som har udmøntet sig i de to
største grupperinger af frie grundskoler.
Den ene er de grundtvig-koldske friskoler
og den tradition de repræsenterer, sådan
som den er beskrevet ovenfor. Friskolerne,
hvoraf kun de færreste tæller flere end 200
elever, er samlet i Dansk Friskoleforening.
Til sammen er der 257 medlemsskoler i
Dansk Friskoleforening, og den er i forhold
til antal skoler den største sammenslutning
af frie grundskoler. Foruden de grundtvigkoldske friskoler tæller foreningen nogle
enkeltskoler med andet idégrundlag end
det grundtvig-koldske - og tillige 16
Rudolf Steiner-skoler og 20 indvandrerskoler.
Den anden historiske hovedlinie repræsenteres af de private realskoler. Mange realskoler blev som friskolerne oprettet i sidste
halvdel af det 19. århundrede. Ikke som et
idémæssigt og pædagogisk alternativ til
den offentlige skole, men som en mulighed
for, at bogligt begavede børn på landet og i
byen kunne få bedre mulighed for at opnå
videregående skolekundskaber, end de dengang kunne det i den offentlige skole.

Realskolernes kendetegn er derfor ofte
også i dag, at man vægter de boglige kundskaber højt i skolehverdagen. Der er 118
skoler samlet i Danmarks Privatskoleforening, som elevmæssigt er den største af
skoleorganisationerne (tidligere Danmarks
Realskoleforening). De fleste skoler har
mellem 200 og 1000 elever.
De øvrige sammenslutninger af frie grundskoler er: Lilleskolerne – en forening af
frie grundskoler (ofte skoler inspireret af
1960’ernes reformpædagogiske strømninger) med 52 skoler, Foreningen af Kristne
Friskoler (skoler oprettet siden 1970’erne
med en klar pietistisk og bibeltro, kristen
grundholdning) med 36 medlemsskoler,
Foreningen af private Gymnasieskoler (14
private gymnasier har grundskoleafdelinger) med 22 medlemsskoler,
Foreningen af Katolske skoler, som har 22
medlemsskoler og endelig Deutscher
Schul- und Sprachverein (skoler tilhørende
det tyske mindretal i Danmark - jvf.
ovenfor), som tæller 15 skoler.
Vil man vide mere om ovennævnte skoleforeninger, kan man ringe eller skrive til
dem. Foreningernes hjemmesideadresser
står bagerst i dette hæfte.
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Hent Friskolekort 2022 her.

Medlemmer af Dansk Friskoleforening 2005/2006
** Hjørring
Rud.St.Vendsyssel
Sæby P.
Jerslev*Østervrå *
* Hune
Hanstholm

* *Ræhr

Vedsted

*

Klim

*

Åbybro
* *

I KØBENHAVN:
Ahi Int. School
Al Hikma Skolen
Al-Hilal Skolen
Al Huda Skolen
Al Kownain Friskole
Al Quds Skole
Amager’s Int. School
Bjørns Int. Skole
Bordings Friskole
Busses Skole
DIA Privatskole
Frederiksberg Friskole
HAY Skolen
Iqbal Int. School
Iqra Privatskoel
Jinnah Int. School
Kildeskolen
Landsbyskolen
Livets Skole
Mariendal Friskole
Marokkansk-danske Skole
Mentiqa
P-75 Skolen
Rud. St. Skolen i Gentofte,
Vidarskolen
Rud. St. Skolen i København
Sjællands Privatskole
Svanevej Privatskole
Vanløse Privatskole
Øresunds Int. Skole
Ørnevejens Friskole

*Rud.St. Ålborg
Lyngbjerggaard
**
Vokslev
*
* *Vaarst
* Egense
* Guldbæk
Skørbæk-Ejdrup
* *Nr.Kongerslev-Komdrup
Vilsted
*
* ***
*
* *
*
Gregers*Krabbe
Haubro-Søttrup
*
*
*
Visborg
LilleVirgils
*
*
*
* *Vindblæs
Fjelsø
Hobro
*
Thyholm
*
*
Rødding
*
*
Skive
Bonnet Resen
*
*Fjaltring
Mellerup
* Bøvling Struer
**
GjerrildFussingøegnens
*Hjelm-Hede
Bønnerup*
*
* *
*Vejrum-Viskum
*Mammen
Holstebro
Gudenådalen
**Balletskolen
Sdr.Nissum
*Tvind
Sahl
Ulfborg
**RegnbueHinnerup
**
*Simmelkjær
Mod.Kulturelle
* * *
Rud.St.Vejlby-Risskov
DenSkægge
HoverLykke*Torsted
*
Heste- Kilde-*** Selam
Herning
Hammerum
have *
No
* Skærgården
** Rud.St.
Århus
Rud.St.Silkeborg
*
* *Ølstrup Midtbyskolen
Studsgård * *
*
Velling
*
*
Rud.St.Skanderborg
* Al Irchad
*
Rud.St.Nordsj.
Gludsted Tønning-Træden Odder Lille
*
Samsø
Karstoft
Thorlund*
*
* Vestbirk *
KonTiki
* Uhre
* Bakkelandets
* *Klovborg
*
*
Sdr.Vium
*Gudmindrup
Hedegård *
Høve
*
Bøgballe
* *LyneStrellev
Karlskov
*
Lyshøj
*
*
* Fårevejle
*
Nærum P.
Starreklinte
Michael- *
*Kvong
As
* *Vallekilde-Hørve
* Grejs
Balle
Rud.St.
*
* Hestkær
Vejle
*
*BlåbjergMejls-Orten-Tinghøj
*
*
Johannes- Rud.St.
*
*Højbo
*
Kalundborg
*
Roskilde F. Rud.St.Roskilde
*Bregninge-Bjergst.
* *Tømmerup
Roskilde P.**Freds*
Ubby
*
Fredericia
* Reerslev
Sæby-Hallenslev
Viby
Holsted Gjerndrup Kolding
**Osted
Fænøsund
* *Middelfart
*
Vinde-Helsinge
* Sydkystens P.
* * Rud.St.Midtsj.
*Skamby
Rud.St.Esbjerg
Nordfyns
Lykkegård-*
*
*
Køge P.R.
*
*
*
* * Bramming Vejen
*
Stige
*
*
FrøbjergRingsted
Priv.
Skanderup
*
Herfølge P.
Odense* Ballet- Kertemindeegnens
* Vestjydsk KostOrte Al Salahiya
Ringsted Ny*
****City *
Midtsjællands
* * *P.
*
Rud.St.Odense
Trelleborg
Aller
Ådal- * * Højby
Landsgrav
Rødding
*
*
* Sdr.Nærå
Nr.Lyndelse
*
**Forlev
* * Ferritslev
*Helms
Glamsbjerg Nr.Broby Nordskovens
*Druestrup
*V.Vedsted * Fole
* * Refsvindinge
Stevns
Lille Egede
Køng-*
Dannevirke
*
Sødinge
Svindinge
Kildeskolen
*
*
*
*
Magleby
*
Ryslinge
*
Ringe
*
KildeHjemly*
Brøns-Rejsby
*
Gislev
*
*
Fladså
*
*
Trunderup
*
Jordløse
Rudme
*
*
Haastrup
Krarup*
*
Sværdborg
*Oure
Enghave-* * Egebjerg Ø.Åby
Løgumkloster
Østerlund
*
* * Ø.Egesborg
*Ollerup*
*
Oksbøl
Åbenrå
*
*
*
Rud.St.
V.Skerninge
* Midt*
Eckersberg
* Vordingborg
*
als *
Kassebølle
Skovby
Søgård
*Møn
*
* Gråsten Tandslet *
*
Bentes
Mini
*
* *
Krumsø
Horbelev
Kegnæs
*
* Stokkemarke
*
Thorsted
Hundborg
Thisted
SønderhåHørsted Sundby
Bjergby
Sydthy Ø.Jølby Skallerup
Børnenes
Lødderup
Karby
Boddum-Ydby
Ørding
Thise

*

Østerlars

Kettinge

*
Østersøen
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*

*
Bornholms
*Frie IdrætsSydborn- *
holms P.

7. Tre friskolehistorier
7.1. At starte på bar bund
Gudenådalens Friskole blev oprettet i 1986
af en gruppe forældre, der gerne ville lave
en grundtvig-koldsk friskole. I januar måned blev der holdt stiftende generalforsamling - og vi blev kontaktet med henblik på
at blive ansat som lederpar på den nye friskole. Vores ideer og holdninger faldt i god
tråd med forældrenes - og vi blev enige om
at gå videre sammen.
En masse ting skulle klares. Der var ikke
noget hus at være i. Der var ingenting at
putte i huset - ikke en bog - intet møblement osv.

eller anden måde skaffes til veje. En
forældre forærede skolen to nye tavler. En
kasse med kridt havde vi med fra tidligere
arbejdspladser. En venlig skole forærede os
en udtjent kopimaskine. Alt det var guld
værd for os. På den måde lykkedes det os
at blive klar til første skoledag. Pressen
blev inviteret til at komme på besøg den
første skoledag på denne mærkelige genbrugsskole med kun 17 elever.
Penge havde vi ikke nogen af. Forældrene
er ikke af den meget velhavende type, men
alle hjem indbetalte tre måneders skolepenge forud. Vi skulle dog kautionere for
det første halve års statstilskud, men ellers
gik vi bare i gang.

Efter en del arbejde lykkedes det at leje
stuehuset til et nedlagt landbrug i landsbyen Bjerring ved Bjerringbro i Midtjylland. Nu er det ikke nok bare at finde et
hus, der skal også tilladelser til: Brandmyndigheder, zonelovgivning mv..
Gruppens stædighed og viljen til at holde
fast gjorde, at vi ikke hele tiden afventede
myndighedernes næste skridt. En måneds
tid efter skolens start fik vi endelig tilladelsen i hus. En tilladelse baseret på dispensationer og midlertidige ordninger.
Stuehuset var i en meget dårlig forfatning så vi brugte sommerferien på at male og
tapetsere - få hængt lamper op - male
borde og stole, som vi fandt rundt omkring
i forældrenes kældre. Intet kunne vi overtage fra en gammel skole. Alt måtte på en

Det vigtigste: en grundholdning
I den række af møder vi havde inden skolens start var det vigtigt at få en række emner gennemdrøftet grundigt. Det var især
spørgsmål om skolens grundlæggende
holdning f.eks. menneskeligt og religiøst,
der var vigtige for os at få på plads. Mindre
vigtigt var det med konkrete undervisningsplaner - skemastruktur - antal timer til
de forskellige fag osv. Naturligvis blev vi
også enige om en række ting, dagligdagen
skulle indeholde, men vigtigst var det at få
fundet frem til, at den daglige undervisningshverdag er lærerens ansvarsområde.
Når de overordnede ting er på plads, skal
lærerne have den pædagogiske frihed i
undervisningen.
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Børnene er inddelt i 3 grupper:
Lillegruppen : bhkl. - 2. kl.
Mellemgruppen : 3. kl. - 5. kl.
Storegruppen : 6. kl. - 8. kl.
Det er vores idé, at netop denne inddeling
giver børnene en god skoleoplevelse.
Børnene er altså i én periode de mindste i
en gruppe - det næste skoleår den mellemste - og det tredie skoleår de ældste i gruppen. De ældste skal være med til at inspirere de yngste - være med til at trække
læsset. Også indlæringsmæssigt ser vi
denne struktur som god.
Det har hele tiden været af stor betydning,
at forældrene har indblik i skolens hverdag
og beslutningsproces. Derfor har vi en meget stor informationsmængde til forældrene
- ligesom alle møder på skolen er åbne for
de medlemmer af skolekredsen, som måtte
have lyst til at deltage.
Det vigtigste for os var - og er - den menneskelige holdning, der ligger bag skolen.
Det var vigtigt at få fundet ud af, hvad vi i
fællesskab kunne sige ja til. Hvordan vi nu
sammen skulle angribe dagligdagen. Få de
ting sorteret fra, som man var enige om,
var for dårlige på den skole, man nu kom
fra. Det at sige JA til skolen er blevet et
vigtigt ord for os. Det er vigtigt overfor
nye - kommende forældre - at få forklaret,
hvad vores skole indeholder. Så der er
noget at sige JA til. Det er for let kun at
sige NEJ til noget. En skole kan ikke
bygge på en negation.

Hjem og skole
Vi opfatter skolen som et fællesskab opbygget på forholdet mellem hjem og skole.
Et fællesskab, hvor vi ved et tæt
samarbejde mellem hjem og skole - i et
overskueligt miljø - kan få vores opgaver
til at spire og gro. Et fællesskab, hvor
individuelle hensyn tilgodeses, og hvor der
er frihed og ansvarlighed indenfor
fællesskabets rammer.
En hjemlig skole, hvor både børn og forældre føler sig hjemme, hvor vi beskæftiger os med det, der hører menneskelivet
til - det, der skaber klarhed over livsforholdene. Vi fortæller børnene, at de hører
til et sted - i et land - i et landsbysamfund i et fællesskab.
Vi arbejder med at lære vores historie at
kende - vores rødder og vores baggrund. Vi
vil skabe en forståelse for vores kultur,
bl.a. ved at bruge fortællingen af vores
historie, bibelhistorien og litteraturen. Fortællingen er, i modsætning til f.eks. fjernsynet billedskabende for vores fantasi. Den
betjener sig af hjertesproget.
Også gennem et samarbejde med forældre
- med forældrearrangementer, vil vi vise
noget af vores kultur. Især her er det vigtigt
for os at vende ansigterne udad - byde
andre end skolens forældre velkomne. Alle
er lige velkomne, hvad enten man er medlem af skolekredsen, er barn eller voksen.
Forældrene deltager aktivt i de praktiske
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gøremål med f.eks. rengøring og pedelarbejde. Alle forældre har en nøgle til skolen, så man kan komme i gang, når man
har mulighed for det.

teret i forældreflokken - og vi måtte købe
os til at få dette arbejde udført.

Forældrene er organiseret i forskellige udvalg, der har ansvaret for en række områder. Nogle tager sig af legepladsen andre af planlægning af arrangementer osv.
Dette arbejde er af stor betydning for børnenes skolegang. Forældrenes engagement
smitter af på børnene - og er medvirkende
til, at vi møder glade og tilfredse børn.

Forældrene betaler skolepenge. Vi har
fundet et fornuftigt leje for skolepengenes
størrelse: Første barn „koster” 475 kr. pr.
måned og prisen er 730 kr. for 2 eller flere
børn. Dette giver skolen en økonomi, der
kan få enderne til at nå sammen. - Dog
ikke sådan, at der kan frådses, men alligevel kan vi få råd til lidt nyt ind imellem.

Vores hidtil største fælles projekt var bygningen af vores nye skole. Som tidligere
nævnt kunne vi ikke opnå permanent tilladelse til at blive i det lejede stuehus - så
vi måtte se os om efter andre muligheder.
Vi lejede i første omgang nabogrunden og
opsatte en pavillon, som vi var heldige at
købe billigt. I 1990 begyndte vi på arbejdet
med at bygge. Forældrene har stort set
bygget det hele selv. - Dog var der enkelte
håndværkererhverv, der ikke var repræsen-

Når det kan lade sig gøre at drive skole
med så få midler, skyldes det at staten
giver tilskud til driften. Omkring 75
procent af den gennemsnitlige udgift pr.
barn i den offentlige skole ydes som
tilskud til private skoler. Resten må vi så
selv klare.
Vi begyndte med 17 elever og 2 næsten
fuldtidslærere samt 2 timelærere. Det var
hvad det kunne blive til. Vi er nu 64 elever,
og antallet af lærere svarer til ca. 6 fuldtidsansatte.

Artiklen er skrevet af Ernst Kr. Larsen og
Else Nørhave Kjær til 1. oplag i 1996.
Artiklen er ikke søgt ajourført.
Gudenådalens Friskole har i dag 101
elever (5. sept. 2006).
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7.2. Præget af generationer
Odense Friskole er beliggende i centrum af
Odense, der har 176.000 indbyggere, 38
folkeskoler og 11 meget forskellige frie
grundskoler. Halvdelen af skolens bygninger er fra begyndelsen af dette århundrede
og resten er nye. Pladsen er trang og skolen
er omgivet af etageejendomme. De ikke
særlig spændende omgivelser søges kompenseret gennem udstilling af kunst rundt
på skolen og andre miljøskabende tiltag.
Skolen er 134 år gammel og en af de få
grundtvig-koldske friskoler, der ligger i en
større by. Der er 360 familier tilknyttet
skolen. Disse familier bor spredt rundt i
byen. 490 børn og unge i alderen 6 til 17 år
går på skolen i tidsrummet kl. 8.00 -12.00/
14.30 afhængig af klassetrin. De kan gå på
skolen i 11 år. Derudover går 115 af
børnene i skolefritidsordningen, der har
åbent alle hverdage året rundt fra kl. 7.00 17.00. 33 lærere og 9 pædagoger er ansat
på skolen.
Skolekredsen består af forældrene og andre
med tilknytning til skolen. De vælger skolens bestyrelse, der har det fulde ansvar for
skolens virke, herunder udarbejdelse af undervisningsplaner, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, samt skolens økonomi og bygninger.
Det forpligtende fællesskab
Odense Friskole bygger ikke på en bestemt
ideologi eller et pædagogisk princip. Den
er ikke skabt af en organisation, men

tværtimod af en kreds af forældre, deriblandt flest håndværkere, der inspireret af
N.F.S. Grundtvig og Christen Kold i 1863
skabte en skole for alle, der havde lyst til at
deltage.
Skolen er en levende tradition, præget af
generationer og for at forstå den, kræves
det, at man lever med i den. Derfor er det
helt afgørende, at børn, forældre og lærere
mødes ofte. Forældrene må og skal være
med i skolens liv, men det skal ikke misforstås derhen, at de kan ændre skolens
virke efter forgodtbefindende. Tværtimod
er det skolekredsens opgave at fastholde
traditionen og skolens grundholdning og
ud fra denne udvikle en skole i pagt med
tiden. I denne sammenhæng er det vigtigt,
at understrege, at vi i fællesskab har friheden til at tilrettelægge skolens form og
indhold præcis, som vi finder det rigtigt.
Forældrene skal ikke kontrollere lærerne.
De må have uforbeholden tillid til, at der
kommer noget fagligt og menneskeligt
godt ud af samværet mellem børn og lærer.
En sådan tillid kommer kun gennem fælles
oplevelser og samtaler med udgangspunkt
i, at hele skolen er et fælles ansvar for alle
- børn, unge, forældre og medarbejdere. Til
gengæld må lærerne møde forældrenes tillid med et fagligt ansvar, en respekt for
forældrenes ret til at opdrage deres børn,
idet forholdet mellem undervisning og opdragelse er en hårfin balance og ofte overlapper hinanden. Året igennem arrangerer
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vi i fællesskab en lang række møder, aktiviteter og samtaler med og for forældrene.
Det er en vanskelig opgave, når skolen har
ca. 360 hjem tilknyttet, men den prioriteres
højt. Vi inviterer til foredrag, sang- og
folkedans, fællesspisning, optræden koncerter med og uden elever. Mindst en gang
om måneden kan alle forældre under en
eller anden form deltage i en aktivitet på
skolen. Vi forventer forældrenes aktive
deltagelse.
„Det hele menneske”
Vi ser det som vores opgave at være med
til at udvikle „det hele menneske”. Det er
altså ikke nok at lærer dem solide kundskaber - at udvikle færdigheder. Det er ikke
nok, at lære dem at stave og læse, at lære
fremmedsprog og matematik. Nuvel, det er
vigtigt, men som Christen Kold udtrykker
det:
„Kundskab er en god tjener, men først må
livet komme. Vi skal være varsomme, vi ved
ikke, hvad vi oplyser de unge til. Kundskaber opblæser dem og gør dem simplere
end før. Egoister og pralere har vi nok af.
Lad os ikke stadse de unge op med kundskaber og give dem rovdyrkløer til at rive
til sig af verdens gods”.
Vores opgave er også at lære børnene
udfoldelse, aktivitet, kreativitet, dans, sang,
glæde, hensyntagen og respekt for næsten.
Vi må holde fast ved at tilværelsen er gådefuld, og at alt ikke kan sættes på en formel.
Vi skal fastholde mangfoldigheden, usikkerheden om man vil. Vi skal prøve, at få
børnene til at forstå, at endegyldige svar

næppe kan gives, når det drejer sig om
livsspørgsmålene. Derfor må vi hele tiden
arbejde med dem.
Vi forsøger at skabe en skole, der taler til
børnenes fantasi og følelser gennem fortælling, samtale, oplæsning, dramatik,
sang, leg og skabende arbejde. Vi ønsker
at fastholde en fortælletradition, fordi „der
er en sandhed, der kun fattes med hjertet
og ikke med forstanden, og hertil er fortælling et godt middel”. Gennem indlevelse i
stoffet gøres det levende samtidig med, at
det giver fælles oplevelse. Med års mellemrum året igennem gennemføres der ud
over den daglige undervisning aktiviteter
og der videregives oplevelser - i og uden
for skolen, i grupper, i klassen eller for og
med alle skolens elever. Det kan være personlige, kunstneriske, kreative og praktiske
oplevelser.
Musikaktiviteter og musikundervisning
dels som kunstnerisk udtryksmiddel, men
frem for alt som fællesskabsfremmende
aktivitet er prioriteret højt. Fællesang, samspilsgrupper, kor og instrumentalundervisning, optræden for hinanden og egentlige
koncerter præger skoleåret.
Børn har ret til at være børn
Vi vil være med til at værne om børnenes
ret til at være børn. Vi ønsker at tillægge
barndommen og dermed skolelivet egen
værdi. Alt for meget i den traditionelle
skole peger hen mod voksenlivet. Vi må
ikke i nervøsitet for børnenes fremtid, gøre
dem til små voksne. De skal ikke hele tiden
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emner og tiltag, der genkendes i mange
skoleformer.

konfronteres med problemer, som selv
voksne kan have svært ved at overskue.
Dermed mener vi ikke, at vi skal isolere
børnene fra virkeligheden. Men vi skal
hjælpe dem til at se livets muligheder.
Vi lægger vægt på elevernes medansvarlighed for skolens hverdag. Når de bliver
lidt ældre inddrages de aktivt i planlægning
og gennemførelse af aktiviteter. Det er
vigtigt at lære dem de demokratiske regler
og processer.
To slutbemærkninger
De her nævnte emner er kun udtryk for,
hvad vi specielt lægger vægt på. Derudover
indgår en lang række andre holdninger,

Odense Friskole er en levende organisme.
Den er en broget forskellighed, hvor synspunkter af forskellig art gør sig gældende.
Den skal ikke sættes op på en formel. Derfor er den vanskelig at beskrive, den skal
opleves.

Artiklen er skrevet af Torsten Johannessen
til 1. oplag i 1996. Artiklen er ikke søgt
ajourført.
Odense Friskole har i dag 495 elever (5.
sept. 2006).

De grundtvig-koldske
friskoler er forpligtende enheder, hvor
den enkelte er del af
en helhed. Denne
helhed har dybe
historiske rødder, og
den rækker langt ind
i fremtiden. Træet,
som strækker sig
mod himlen er et
meget brugt symbol
for at anskueliggøre
denne sammenhæng.
På Herning Friskole
er træet en levende
virkelighed midt i
skolegården.
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7.3. Fra kommuneskole til friskole
I midten af 70’erne begyndte børnetallet at
falde drastisk. Dette fald blev særlig alvorligt i de tyndt befolkede landdistrikter i
Vestjylland, og Sdr. Vium gik da heller
ikke ram forbi.
Fra ca. 1960 til 1976 havde Sdr. Vium
skole et elevtal på 120 - 140 fordelt i syv
klasser.
Men så begyndte en stærkt følelsesladet
skolestrukturdebat, og masser af forslag
blev lagt på bordet fra de mest truede
skoler: „Hvis I sender jeres børn over til
vores skole..., eller kan børn fra byen ikke
køres ud til landet?” Osv. Det hele udviklede sig snart til alles kamp mod alle - og
børnene blev på det nærmeste glemt, for
som man sagde: „De kan tilpasse sig hvor
som helst!”
Hvis man ikke var særlig krigerisk anlagt,
var der ingen anden mulighed - end at forsøge at tænke i nye baner. Selv om vi nødig vil erkende det, så må vi dog indrømme, at det rent faktisk var manglende
ressourcer, der satte skub i udviklingen af
alternative undervisningsformer.
Nu blev det forældrenes tur!
Opgøret med den årgangsdelte skole (stoffet skal tilpasses barnet - og ikke omvendt),
elevgrupper af børn fra to -tre årgange med
to lærere, det tætte lærer- forældresamarbejde. - Alle disse ideer blev indført, da
skolen endnu var kommunal. Vi fik mange
skulderklap og rosende ord, og det var vort
håb, at vi ved at skabe en skole lidt ud over

det sædvanlige også kunne få lov at beholde den. - Men nej, beslutningen var
taget, Sdr. Vium Skole skulle nedlægges.
Nu blev det forældrenes tur! I samarbejde
med den stedlige sogneforening satte en
håndfuld mennesker sig sammen og dannede en arbejdsgruppe, som havde til
formål at lave en friskole, der byggede på
de pædagogiske grundideer, som man
hidtil havde kendt i folkeskolen.- Arbejdsgruppen tog kontakt til Dansk Friskoleforening, og i fællesskab planlagde man
arbejdet frem til den stiftende generalforsamling. Der blev holdt et utal af møder,
før de sidste brikker faldt på plads.
Kunne det lade sig gøre?
Der var især to store problemer, der skulle
klares:
1. Kunne man få lov til at købe skolebygninger og inventar af kommunen, og hvad
skulle dette i givet fald koste?
2. Kunne man få det gamle tjenestemandsansatte personale til at hoppe ud af tryghedskassen og lade sig ansætte i en friskole, hvis levedygtighed ingen havde
anelse om?
Skolen blev købt, og arbejdsgruppens
engagement og entusiasme smittede af, så
al personale lige fra rengøringsassistenter
til lærere og skoleinspektør fandt, at der
ventede en spændende udfordring i friskolen.
Der var mange flere ting, man skulle have

Side 055

styr på. F.eks. havde man ingen penge, og
man havde ingen garanti for, at folk i det
hele taget ville sende deres børn til en betalingsskole. På trods af usikkerhedsmomenter indkaldte arbejdsgruppen til stiftende
generalforsamling. Det blev en aften med
både glød og begejstring. Der var 100
procent opbakning til friskoleplanerne, og
den siddende arbejdsgruppe fik megen ros
og blev valgt til Sdr. Vium Friskoles første
bestyrelse.
Det lokale sammenhold
Samtlige børn fra det tidligere skoledistrikt, og det vil sige ca. 50 meldte sig til
friskolen, og den nyvalgte bestyrelse fik nu
som opgave at stemme dørklokker i området for at skaffe en startkapital. Alt gik
bedre end forventet, og der var almindelig
glæde i hele sognet over, at man ved at stå
sammen havde fået sin egen skole.
Desværre var det ikke alle, der delte vor
glæde. Den kommunale skoleadministration, nogle lokale politikere og flere af
vore kolleger ved kommunens øvrige
skoler så skævt til os. I stedet for at blive
betragtet som et spændende alternativ, blev
vi anset for at være en farlig konkurrent til
den offentlige skole. - I dag er forholdet til
de kommunale myndigheder blevet normaliseret, men der er stadig naboskoler, som
mener, at vi tager „deres børn”.
Det var et kæmpearbejde at starte sådan en
friskole, men belønningen lod ikke vente
længe på sig, idet vi oplevede et forældreengagement og et sognesammenhold, som

vi ikke tidligere havde set. Vi fik ikke flere
penge til vor rådighed, snarere tvært imod;
men vi fik frihed til at anvende ressourcerne på en helt anden måde, hvilket i allerhøjeste grad kom selve undervisningen til
gode.
Børnene synes, at det er deres skole, og
den skal man passe godt på. Alle i sognet
er parate til at ofre et par lørdage, hvis der
er noget, som trænger til reparation eller
almindelig vedligeholdelse. Skolen skal
også være et lokalt kulturcenter. Det er
nødvendigt, at alle generationer kommer
på skolen og føler sig hjemme her.
Store krav
Der bliver stillet store krav til en friskolelærer. Hvis ikke han/hun kan honorere disse krav og forventninger, kan vedkommende afskediges, hvilket må betragtes som et
sundhedstegn. At arbejde på en friskole er
ikke bare et job; det er en livsform.
Elevtallet er nu næsten fordoblet. Vi har
haft den glæde, at forældre fra vore nabosogne er begyndt at sende deres børn til
friskolen. Men vi skal hele tiden have for
øje, at det vi startede på, var en lille overskuelig skole, hvor det enkelte barn trives,
og hvor hjem og skole har frihed til at vælge, hvilke pædagogiske ideer og hvilken
ånd der skal herske.
Artiklen er skrevet af Knud Frederiksen til
1. oplag i 1996. Artiklen er ikke søgt
ajourført.
Sdr. Vium Friskole har i dag 110 elever (5.
sept. 2006).
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Christen Kold var ikke skribent. Han virkede først og fremmest gennem sin personlige
indsats og sit „levende ord”, der satte en hel generation af friskolelærere i gang. Denne
inspiration blev ført videre som en levende, mundtlig og - stort set - ikke på skrift nedfældet pædagogisk tradition. Og sådan forholder det sig stadig.
Kold har dog efterladt sig ét skriftligt værk- det lille skrift „Om børneskolen” fra 1850,
som dog først blev udgivet efter hans død. Herfra stammer følgende afsnit om

En sand og virkelig undervisning
„For at undervisningen kan være sand og virkelig, fordres to ting:
For det første: At lærerens væsen og gemyt er gennemtrængt af kærlighed til og levende
interesse for ypperligheden og nødvendigheden af den sag, der omhandles, således at
elevens væsen, ved det levende ords ubegribelige kraft, ligesom åbner sig for at optage de
tanker, følelser og forestillinger i sig, som det er lærerens hensigt at meddele.
For det andet: At den sag, der skal meddeles, er af den beskaffenhed, at eleven på sit
åndelige standpunkt virkelig er i stand til at modtage den på en sådan måde, at den enten
kan vække eller nære hans åndelige liv.
Disse to ting er uomgængeligt nødvendige, hvor en åndelig befrugtelse til liv skal finde
sted, og de er undervisningens grundprincip.
/- - -/
Skal det danske folk hæves til at være et i sandhed frit, selvstændigt og kraftigt folk, der
både kan og vil bruge sin frihed til gavn og glæde for sig selv og samfundet, da må først
ånden frigøres for det snæverhjertede, egennyttige og nedtrykkende, der forhindrer udviklingen, og som børneskolens indretning og væsen befordrer alt for meget.”
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Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
Præst og forfatter (1783 - 1872)
Blyantstegning af P.C. Skovgaard 1847

Ingen har i nyere tid haft så stor betydning for Danmark som N.F.S. Grundtvig. Ingen har
haft så alsidig en betydning som han. Som det er blevet sagt: „møder man ham ved
landegrænsen”. Det gælder stadig. Den, der overskrider den danske grænse, vil før eller
senere træffe på en spænding mellem på den ene side en naturvidenskabelig og teknisk
præget mentalitet, og på den anden side en mere eller mindre skjult arv fra Grundtvig.
Hans tanker om at menneskelighed, frihed og levende vekselvirkning er en stadig levende
anfægtelse og inspiration. De lever ikke mindst i hans mange velkendte og elskede sange
og salmer.
Grundtvig blev fader til de frie danske skoleformer - heriblandt folkehøjskolen, friskolen
og efterskolen. En tradition, der har sat sit præg på hele den danske skole- og
uddannelsesverden. Sådan er det også på kirkens område: Den danske gudstjeneste er en
udpræget salmegudstjeneste og kan ikke tænkes uden ham.
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Christen Mikkelsen Kold
Lærer (1816 - 1870)
Fotografi fra 1866

Christen Kold var søn af en skomager. Han uddannede sig til lærer, men kunne ikke få fast
ansættelse i det danske skolevæsen på grund af sine synspunkter om en levende, personlig
undervisning, der var i modstrid med de herskende pædagogiske principper om en effektiv
indlæring. Han virkede som privat huslærer og aftenskolelærer forskellige steder i mange
år, indtil han i 1851 oprettede en folkehøjskole i Ryslinge, og året efter en friskole i Dalby
på Fyn. Hans skoler fik stor tilslutning, og da han døde, kun 54 år gammel, var han leder
af en stor folkehøjskole og berømt over hele landet.
Han blev - sammen med Grundtvig, som han var stærkt inspireret af - fader til den danske
folkehøjskole-, efterskole- og friskolebevægelse, og han har haft stor betydning for hele
den danske skoles udvikling. - Måske vil hans indflydelse blive endnu større i fremtiden.
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Dette hæfte handler om den danske friskole. Den er en del af den frie skoletradition,
som - med fælles rod i N.F.S. Grundtvigs og Christen Kolds skoletanker og skolepraksis
- blandt andet også omfatter folkehøjskolen og efterskolen.
Det danske skolesystem bygger på undervisningspligt - ikke på skolepligt. Danske
forældre kan frit vælge den offentlige skole eller en af de mange slags frie og private
grundskoler, der understøttes af staten. Forældre kan også - hvis de har mod og
udholdenhed nok - oprette en helt ny skole efter de principper, de selv finder rigtige.
Der er mange slags private grundskoler i Danmark. - Det handler et særligt afsnit om. Men ellers er det, der fortælles om i dette hæfte den grundtvig-koldske friskoletradition.
Det er ikke en bestemt pædagogisk opskrift, der skaber disse friskoler. Snarere et
menneskesyn, der dybest set bygger på forundring over vor tilværelse: Det at hvert
enkelt menneske er et unikt guddommeligt eksperiment. Det skærper forståelsen for, at
forskellighed og mangfoldighed er en rigdom og en styrke.
Meningen med denne udgivelse er da heller ikke at tilskynde andre til at overtage vores
måde at drive skole på. Vi håber derimod, at beretningen om den danske friskoletradition kan give andre mod og inspiration til - ligesom eventyrets Klods Hans - at skabe
skoler efter eget hoved - sådan som de nu mener, at en skole skal være.

Udgivet 1996 af Dansk Friskoleforening, Prices Havevej 11, DK-5600 Fåborg.
ISBN: 87-87790-31-9
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Magasinet Friskolen er FRISKOLERNEs medlemsmagasin
målrettet forældre, lærere og ansatte i friskolerne.
FRISKOLEN udkommer både som trykt og digitalt magasin, og samler seks gange om året de bedste
historier fra friskoleverdenen. Fortællinger og billeder som indkapsler selve friskolesjælen. Alt det, som
er så nemt at opleve, men svært at beskrive. Og så har indholdet bid, vid og udsyn og forholder sig
kritisk til såvel egen som omgivende skoleverden.
Som medlemsskole modtager I et antal magasiner alt efter skolens størrelse. Derudover kan I selv vælge
hvilke andre, I ønsker skal modtage magasinet. Det kunne fx være bestyrelsesmedlemmer og de nye
børnehaveklasser ifm. skolestart.
Spørgsmål til abonnement?
Har du spørgsmål til abonnement og priser, så kontakt Friskolernes Hus.

Klik her, og læs mere om
magasinet Friskolen

Med den gratis app har du altid
magasinet Friskolen lige ved hånden
Hent app’en, der hvor du plejer at hente apps.
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3. Foreningen FRISKOLERNE
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Dansk Friskoleforenings vedtægter
§ 1 Baggrund
Dansk Friskoleforening blev oprettet den 16. november 1886. Initiativtagerne var en kreds af lærere, forældre samt
„andre venner af friskolen”, og ideen var at samle alle friskolekredse til „udholdenhed i arbejdet” gennem foredrag og
forhandling. Foreningen skulle desuden „varetage friskolernes tarv i forhold til lovgivningsmagten”.
Dansk Friskoleforening fik til opgave at drive kursus- og mødevirksomhed samt at arbejde for en frisindet skolelovgivning
med baggrund i de tanker, som var fremført af N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. Ved indsamling skabtes endvidere en
understøttelseskasse for syge og gamle lærere.
§ 2 Formål
Dansk Friskoleforenings formål er at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler og at
værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. Det er endvidere foreningens formål at arbejde for de bedst
mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.
§ 3 Medlemmer
Medlem af Dansk Friskoleforening er henholdsvis enkeltmedlemmer og skoler, der drives efter lov om friskoler og private
grundskoler m.v. Skoler repræsenteres ved deres skolekredse, som typisk omfatter forældre, ansatte og andre
kontingentbetalende medlemmer. Ethvert skolekredsmedlem er stemmeberettiget og valgbar. Bestyrelsen har hjemmel
til at præcisere medlemsbegrebet, så det til stadighed er dækkende for den personkreds, der tegner skoleformen.
§ 4 Forvaltning af medlemskab
Enhver skolekreds, der vedkender sig Dansk Friskoleforenings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Optagelsen
sker gennem foreningens bestyrelse.
Stk. 2. Medlemskab efter stk. 1. er betinget af, at skolen forpligter sig til at betale de af foreningens styrelse fastsatte
kontingenter.
Stk. 3. Enkeltpersoner, der ikke er medlem af en tilknyttet skolekreds, kan optages som enkeltmedlemmer mod betaling
af det kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Optagelsen sker gennem foreningens bestyrelse.
5
Stemmeberettigede
Foreningen afholder hvert år generalforsamling inden for perioden 1. marts - 31. maj. Stk. 2. Stemmeberettiget på
generalforsamlingen er ethvert medlem af de skolekredse, der er optaget i foreningen, samt enkeltmedlemmer.
Stemmeretten fortabes ved kontingentrestance. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 3. Bestyrelsen afgør, hvilken procedure der skal følges ved kontrol af stemmeberettigelse. Proceduren skal
offentliggøres samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen.
§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage, før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter
indvarslingsmåden samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden, der skal oplyses ved indvarslingen, skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
2. Formanden forelægger foreningens skriftlige beretning til godkendelse.
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3. Foreningens regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af mindst 2 suppleanter.
7. Eventuelt.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at tilrettelægge kandidatopstillingen til bestyrelsesvalget i god tid forud for
generalforsamlingen. Kandidater kan opstilles indtil en af bestyrelsen fastsat dato senest tre uger før valgets afholdelse.
Ethvert stemmeberettiget medlem har ret til at opstille kandidater. Kandidater skal med deres underskrift erklære sig villige
til at modtage valg og indgå i en samlet præsentation af kandidater på foreningens hjemmeside. Kun stemmeberettigede
medlemmer kan opstilles og vælges. Det skal i øvrigt tilstræbes, at styrelsen bliver repræsentativ for medlemskredsen.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden på generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal dog benyttes, såfremt
mindst 20 af de fremmødte medlemmer kræver det. Ved valg til styrelsen skal anvendes skriftlig afstemning efter
prioriteringsmetoden. Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til Friskolernes
Hus senest den 15. februar. Enhver stemmeberettiget kan indgive forslag. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode
begynder og slutter ved det konstituerende bestyrelsesmøde, der følger umiddelbart efter generalforsamlingen. Jfr. § 9 stk.
4. Stk. 7. I tilfælde, hvor foreningens skriftlige beretning eller regnskabet ikke godkendes, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, der træffer endelig afgørelse. Sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest
2 måneder efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der efterfølgende skal underskrives af dirigenten og
protokolføreren.
§7
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller 15 skolekredse efter vedtagelse på
skolekredsmøder fremsætter skriftlig begæring herom over for formanden med angivelse af forhandlingsemner.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at skriftlig begæring er fremsat. Hvis juli måned indgår i
indkaldelsesperioden, forlænges tidsfristen dog med fire uger.
Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med angivelse af den særlige
dagsorden. De generelle retningslinjer i § 6 for indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling skal følges.
§8
Landsmøde
Landsmøde afholdes i forbindelse med generalforsamling, jf. § 6 og § 7. I forbindelse med den ordinære generalforsamling
arrangeres landsmødet med et bredere program, der dels kan tegne skoleformen og dels styrke og fremme fællesskabet
skolerne imellem. Landsmøde kan i øvrigt indkaldes med kort varsel, når væsentlige friskolespørgsmål ønskes drøftet.
§9
Bestyrelsen
Bestyrelsen, der består af 11 medlemmer, vælges for en treårig periode. Medlemmerne afgår efter en fast turnus med
henholdsvis 3 og 4 årligt.
Desuden vælges hvert år mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Dette valg gælder for ét år.
Stk. 2. Bestyrelsen udgør foreningens ledelse og træffer beslutning i alle sager, hvad enten disse har principiel karakter eller
rummer konkrete afgørelser.
Bestyrelsen vedtager budget og godkender regnskab før forelæggelse på generalforsamling. Under bestyrelsen sorterer
endvidere foreningens administration, herunder Friskolernes Hus, foreningens økonomi, forlagsvirksomhed og det
organisatoriske samt
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skolepolitiske arbejde.
Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger forretningsordenen for udgivelse og administration af Dansk Friskoleforenings medlemsblad.
Stk. 4. På det konstituerende møde, der afholdes hvert år senest den 1. juli, vælger bestyrelsen af sin midte formand,
næstformand og kasserer. På samme møde vælges medlemmer til forligsnævn, Friskolefondens og Understøttelsesfondens
bestyrelser samt medlemmer til andre bestyrelser, kommissioner, nævn m.v., som Dansk Frisko-leforening er repræsenteret
i.
Stk. 5. I de år, hvor formanden ikke ønsker genvalg som formand eller ønsker at udtræde af bestyrelsen før valgperiodens
ophør, søger bestyrelsen at sikre kontinuiteten på foreningens formandspost ved senest fire måneder før formandens afgang
at pege på hans afløser. Den nye formand indtræder formelt i funktionen på det konstituerende bestyrelsesmøde.
Stk. 6. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsens møder med angivelse af dagsorden. Møderne, der ledes af formanden,
afholdes efter behov, dog skal der indkaldes til møde, såfremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter
begæring over for formanden med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Sådant begæret møde skal afholdes
senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.
Stk. 5. Lederen af Friskolernes Hus er sekretær for bestyrelsen. Der føres en beslutnings-protokol, som skal underskrives af
formanden og mødesekretæren. Ethvert medlem kan kræve at få indført sin afvigende mening i protokollen.
Protokollen fremsendes i kopi til styrelsens medlemmer snarest efter mødets afholdelse. Formanden har det overordnede
ansvar for, at bestyrelsens beslutninger udføres.
§ 10 Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Sekretariatslederen er tilforordnet udvalget.
Stk. 2. Forretningsudvalget varetager de løbende sager, der knytter sig til foreningens drift samt løn- og
ansættelsesspørgsmål.
Stk. 3. Foreningens formand er formand for udvalget.
§ 11 Fondsbestyrelser
Bestyrelsen udpeger personer til bestyrelsen for henholdsvis Friskolefonden under Dansk Friskoleforening og Dansk
Friskoleforenings Understøttelsesfond.
Stk. 2. Fondene er i øvrigt uafhængige af Dansk Friskoleforenings bestyrelse og skal alene styres efter fondenes vedtægter
med Civilstyrelsen som fondsmyndighed.
Stk. 3. Fondsvedtægterne kan kun ændres efter godkendelse i såvel Dansk Friskoleforenings styrelse som i Civilstyrelsen.
§ 12 Forligsnævnet
Forligsnævnet består af 3 medlemmer, der så vidt muligt vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Nævnet, der skal
bestå af en repræsentant for ledere, ansatte og forældre, kan suppleres med yderligere 2 medlemmer i de tilfælde, hvor en
af forligssagens parter kræver det, idet sagens parter i disse tilfælde hver får mulighed for at udnævne et medlem. De af
bestyrelsen valgte nævnsmedlemmer fordeler opgaverne imellem sig.
Bestyrelsen udpeger en personlig suppleant for hver af de 3 bestyrelsesvalgte nævns-medlemmer. Suppleanten træder i
funktion ved nævnsmedlemmets fravær og inhabilitet.
Stk. 2. Forligsnævnet fungerer i henhold til Dansk Friskoleforenings ansættelsesbrev efter gældende overenskomst for
skolernes lærerpersonale m.v. Forretningsorden og procedureregler fremgår af ansættelsesbrevet. Forligsnævnet kan indgå i
andre sager, hvor ansættelsesbrev eller ansættelseskontrakt er udarbejdet eller godkendt af Dansk Friskoleforening.
Stk. 3. Forligsnævnet er bemyndiget til at træffe aftale om juridisk bistand i behandlingen af konkrete sager. Nævnet er dog
forpligtet til at orientere formanden om sådan truffet aftale, samt at redegøre for de økonomiske konsekvenser af aftalen.
Økonomiske dispositioner i øvrigt skal godkendes af bestyrelsen.
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§ 13 Medlemskab i sammenslutninger
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om Dansk Friskoleforenings medlemskab i sammenslutninger, hvis formål
tilsigter samarbejde om løsning af arbejdsopgaver med tilknytning til de frie og private skoler, eller arbejdsopgaver, der på
anden måde fremmer foreningens formål.
Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at lade afholde de med samarbejdet forbundne udgifter.
§ 14 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og lederen af Friskolernes Hus i forening.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af bestyrelsen og samtlige
forretningsudvalgsmedlemmers underskrift.
Stk. 3. Ved meddelelse af prokura kræves bestyrelsens godkendelse og samtlige forretningsudvalgsmedlemmers underskrift.
§ 15 Dialog med medlemmerne
Bestyrelsen er forpligtet på dialog med medlemmerne. Bestyrelsen deltager derfor jævnligt i foreningens kurser, besøger
friskoler rundt om i landet og arrangerer møder når der er behov for det.
§ 16 Rejsegodtgørelse m.v.
Bestyrelsens medlemmer samt de af bestyrelsen udpegede øvrige medlemmer af foreningens udvalg, nævn m.v. har ret til at få
dækket deres omkostninger i forbindelse med deltagelse i foreningens møder og i møder på foreningens vegne.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan efter beslutning i bestyrelsen tildeles et vist frikøb eller efter aftale en særlig vikardækning
eller honorering. Frikøb eller lignende ordning skal stå i rimeligt forhold til arbejdsopgaverne.
Stk. 3. Formanden kan frikøbes i fuldt omfang.
§ 17 Friskolernes Hus
Foreningens daglige administration varetages af Friskolernes Hus under sekretariatslederens ansvar og i samarbejde med
forretningsudvalget.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen efter indstilling fra forretningsudvalget. Forretningsudvalget
fastsætter forretningsorden for ansættelser i Friskolernes Hus.
Stk. 3. Friskolernes Hus kan med forretningsudvalgets godkendelse påtage sig særlige opgaver for medlemsskolerne og for
andre skoleforeninger m.v. Eventuelt vederlag for disse ydelser fastsættes af forretningsudvalget.
§ 18 Kontingent
Til dækning af Dansk Friskoleforenings udgifter fastsætter bestyrelsen hvert år på grundlag af et udarbejdet budget for
foreningens virksomhed et kontingent pr. skolekreds. Kontingentet pålignes skolen på grundlag af skolens samlede elevtal pr.
5. september i det år, der kommer umiddelbart før regnskabsåret. Undtaget for betaling er elever på efterskoleafdeling,
såfremt denne skoleafdeling er indmeldt i anden skoleforening.
Stk. 2. Skoler med andre tilskudsberettigede aktiviteter, hvor foreningen yder bistand på linie med skolevirksomheden, kan af
bestyrelsen pålignes særligt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen sker med mindst 3 måneders varsel til udgangen af en måned, og der betales kontingent frem
til førstkommende forfaldsdato efter varslets udløb, jf. stk. 4.
§ Stk. 4. Kontingenter og bidrag indbetales 2 gange årligt og forfalder til betaling 1. marts og 1. september.
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§ 19 Budget
Der udarbejdes hvert år et budget for foreningens virksomhed i det følgende regnskabsår. Det skal af budgettet fremgå
specificeret, hvilke midler de enkelte udvalg har rådighed over i det kommende regnskabsår. Forretningsudvalget påser, at
bevillingsrammerne overholdes.
Stk. 2. Budgettet skal vedtages af et flertal af bestyrelsens medlemmer.
§ 20 Regnskab
Foreningens regnskab offentliggøres i årsberetningen og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Regnskabets specifikation skal udvise driftsindtægter og driftsudgifter samt statusposteringer inden for hvert
virksomhedsområde, ligesom det skal udvise en samlet status over foreningens aktiver og passiver.
Stk. 3. Regnskabsåret følger statens finansår.
§ 21 Foreningens overskud
Overskud på foreningens regnskab, der af bestyrelsen ikke skønnes nødvendig til foreningens drift og konsolidering, kan
overføres til Friskolefonden eller Understøttelsesfonden.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at optage en overførsel af kapital til Friskolefonden eller Understøttelsesfonden på det følgende
års budget med den virkning, at overførslen påvirker kontingentudmålingen.
§ 22 Revision
Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som hvert år vælges af bestyrelsen på det
konstituerende møde.
Stk. 2. Revisoren skal ved uanmeldte besøg på Friskolernes Hus konstatere, om foreningens midler er til stede, og om
forretningsgang og bogholderi er tilrettelagt på betryggende måde.
§ 23 Årsberetningen
Foreningen udgiver hvert år en skriftlig årsberetning inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger årsberetningens omfang og indhold.
Stk. 3. Foreningens årsregnskab, generalforsamlingens dagsorden og forslag, der kommer til behandling på generalforsamlingen,
bekendtgøres i årsberetningen.
§ 24 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de
afgivne gyldige stemmer. Hvis et forslag om opløsning af foreningen får over 50% af de afgivne stemmer uden at blive vedtaget,
kan bestyrelsen inden for de følgende 6 måneder lade spørgsmålet behandle på en ekstraordinær generalforsamling, hvor
forslaget kan vedtages med almindeligt flertal. Stk. 2. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer den sidste generalforsamling
beslutning om anvendelsen af den opløste forenings overskydende midler. Midlerne må kun anvendes til almenvelgørende eller
almennyttigt formål i Danmark. Primært skal de overføres til Friskolefonden og Understøttelsesfonden, sekundært til N.F.S.
Grundtvigs Fond og Den Frie Lærerskole.
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§ 25 Vedtægtsændring
Forslag til vedtægtsændring kan kun behandles på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Forslag til vedtægtsændring skal
bekendtgøres i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse eller med mindst 14 dages varsel. Dirigenten kan ikke sætte
vedtægtsændring til afstemning, medmindre forslaget er bekendtgjort for medlemmerne svarende til indkaldelsen til
generalforsamling.
Stk. 4. Vedtægtsændringer er kun gyldige, når vedtagelsen er sket med 3/5 af de afgivne gyldige stemmer.
§ 26 Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft den 30. april 2022. Samtidig ophæves vedtægten af 1. oktober 2020.

Således vedtaget på generalforsamlingen i 2022
Peter Bendix Pedersen
Formand
Vibeke Helms
Næstformand

Torsten Bo Kristensen
Kasserer

Jakob Ringgaard

Kenneth Degnbol

Mette Berg Hansen

Sidsel Bukh

Niels Henrik Larsen

Allaa Al-Naqach

Anne Tingager

Sven Wortmann
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Dansk Friskoleforenings
struktur

280 medlemsskoler
Netværk mellem skoler

Bestyrelsen

Friskolernes Hus

politisk ledelse,
interessevaretagelse,
strategi, vision

sekretariat

Landsmøde

Forretningsudvalg

Rådgivning

Forligsnævn

Administration

Fonde

Kurser

Kommunikation

Ad hoc
udvalg

Dansk Friskoleforenings
medlemmer er Alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer på Dansk Friskoleforenings
medlemsskoler er medlemmer af
foreningen. Man kan også blive »enkeltmedlem«.
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Dansk Friskoleforenings bestyrelse
2022-2023
Kontaktinformationer på Dansk Friskoleforenings bestyrelsesmedlemmer

Peter Bendix Pedersen
Skt. Jørgensgade 40, st.
5000 Odense C., tlf. 4042 2027
email: peter@friskolerne.dk
Formand for Dansk Friskoleforening
Vibeke Helms
Solbakken 56,
8450 Hammel, tlf. 8752 2120
email: vibeke@hestehaveskolen.dk
Skoleleder ved Den fri Hestehaveskole
Torsten Bo Kristensen
Kochsgade 95 D st. th.
5000 Odense C, tlf. 4055 2422
email: tb@bordings.dk
Skoleleder ved Bordings Friskole
Sidsel Bukh
Udsigten 20, 1. sal
6000 Kolding, tlf. 2921 8485
email: sidselbukh@gmail.com
Lærer ved Kolding Friskole
Mette Berg Hansen
Frederiksbergvej 11,
5600 Faaborg, tlf. 2272 2183
email: mettehansen@vskfri.dk
Lærer ved Vester Skerninge Friskole

Allaa Al-Naqach
Gudenåvej 29 1. th.
2720 Vanløse, tlf. 3617 8511
email: adm@alhikma.dk
Viceskoleleder ved Al-Hikma Skolen
Mette Nygaard Junker
N.F.S. Grundtvigs Vej 32
8800 Viborg , tlf. 23494241
email: mnjunker@gmail.com
Skoleleder på Friskolen Hald Ege
Niels Henrik Larsen
Ådraget 55
6971 Spjald, tlf. 41418625
email: niels@gbfri.dk
Skoleleder ved Grønbjerg Friskole
Kenneth Degnbol
Thorsgade 2b
8410 Rønde, tlf. 20784708
email: kennethdegnbol@gmail.com
Forstander på Højskolen på Kalø
Anne Tingager
Sognevej 19
5884 Gudme, tlf. 20165570
email: anne@tingager.org
Skoleleder ved Hjemly Friskole

Jakob Ringgaard
Rødbyvej 9, Thurø
5700 Svendborg, tlf. 5049 7054
email: ringgaardjakob@gmail.com
Skoleleder ved Ollerup Friskole
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Medlemsskoler

Dansk Friskoleforenings 280 medlemsskoler er spredt ud over hele Danmark og er karakteriseret ved en bred mangfoldighed af livsanskuelser, pædagogik og ideologi.
Netværk
Mange skoler deltager i netværk på tværs af skoler for at søge sparring og samarbejde. På www.friskolerne.dk kan du få et
overblik over eksisterende netværk og muligheder for at søge støtte til diverse arrangementer.

Bestyrelsen

Dansk Friskoleforenings øverste ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Peter Bendix Pedersen er
formand. Bestyrelsen mødes 11 gange årligt og tager vare på foreningens politiske interesser, den overordnede strategi og
vision.
Forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, kassereren samt sekretariatslederen i Friskolernes Hus. Udvalget tager vare på løbende sager vedrørende foreningens drift samt løn-og ansættelsesspørgsmål.
Forligsnævn
Forligsnævnet tager sig af sager af ansættelsesmæssig karakter og består af repræsentanter for ledere, ansatte og forældre, som sammensættes blandt de 11 bestyrelsesmedlemmer.
Fonde
Dansk Friskoleforening administrerer to fonde:
• Friskolefonden, som yder støtte til økonomisk trængte friskoler
• Understøttelsesfonden, der giver tilskud primært til efteruddannelse af skolens medarbejdere
Ad hoc udvalg
Styrelsen nedsætter løbende udvalg, der arbejder med de opgaver, der prioriteres af bestyrelsen.
Landsmøde
Det årlige landsmøde indeholder foreningens generalforsamling med valg til bestyrelsen. Desuden er der workshops,
musik og meget andet på programmet.
Dialogmøder
Bestyrelsen arrangerer hvert efterår en række dialogmøder, hvor medlemmerne og styrelsen mødes og drøfter aktuelle
problematikker.

Friskolernes Hus

Dansk Friskoleforenings sekretariat har 14 ansatte. Hovedkontoret er beliggende i Baaring på Fyn.
Rådgivning
Alle medlemmer (samt skoleinitiativer i opstartsfasen) kan søge rådgivning i Friskolernes Hus. Rådgivningen dækker områder som løn- og ansættelse, økonomi, almen skoledrift, skoleledelse, etablering af friskoler, børnehavedrift, lovgivning m.v.
Administration
Friskolernes Hus varetager foreningens administration og drift.
Kurser og efteruddannelse
Foreningen tilbyder hvert år en række kurser indenfor administration, skoleudvikling, kommunikation, samarbejde m.v.
Kommunikation
Friskolernes Hus servicerer skolerne og styrelsen i forhold til kommunikation til medlemmer, politikere, medier, minsteriet m.v. Sekretariatet leverer løbende nyhedsbreve og varetager medlemmernes interesser via sociale medier og www.
friskolerne.dk.
Se mere på www.friskolerne.dk
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Friskolernes Hus
Middelfartvej 77
5466 Asperup

Telefon 62 61 30 13
kontakt@friskolerne.dk
www.friskolerne.dk

Ansøgning om optagelse i Dansk Friskoleforening
Skolens bestyrelse søger på skolens vegne optagelse i Dansk Friskoleforening
Skolens navn

____________________________________________________________________

Skolens adresse

____________________________________________________________________

Telefon/e-mail

____________________________________________________________________

Vi er bekendt med Dansk Friskoleforenings vedtægter og erklærer os forpligtet overfor foreningens formålsparagraf, som er:
At styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler.
At værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål, samt at arbejde for de bedst
mulige vilkår for at oprette og drive friskole i Danmark.
Som bilag til ansøgningen vedlægges skolens gældende vedtægter samt en liste med
adresser og telefonnumre på bestyrelsens medlemmer.
Sted ________________________________________________

Dato ________________________

Den samlede bestyrelses underskrifter
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________
Formand for bestyrelsen

____________________________________________
Mail

(udfyldes af Dansk Friskoleforening)

Optagelse i Dansk Friskoleforening
Skolen optages hermed i Dansk Friskoleforening med virkning fra den: ___________
_____________________________________________________________________
Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening
Side 072

ÅRSBERETNING
2 0 2 1 / 135. år
Side 073

Bestyrelsens skriftlige beretning

ÅRSBERETNING 2021

T E K S T: B E S T Y R E L S E N F O R D A N S K F R I S KO L E F O R E N I N G
ILLUSTRATION: NIS NIELSEN

friheden

ER IKKE BARE GIVET
– den skal holdes i hævd
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F R I H E D E R KO M M E T PÅ M O D E
Der er politisk opbakning til at give folkeskolerne mere
frihed. Det er ubetinget godt. Dermed får målstyret undervisning og central styring et tiltrængt realitetstjek. Og
selvom den tildelte frihed på folkeskoleområdet i første
omgang nok primært bruges til at være fri fra noget, så vil
erfaringerne forhåbentlig åbne for friheden til noget også.
Det er rigtigt godt, at friheden (i folkeskoler og kommuner) er kommet på mode. Især for alle os, der hylder frihed og kender til den kraft, der følger med.
Samtidigt opstår der nogle paradokser, når friskolerne
oplever friheds-indskrænkninger, mens alle hylder frihedsudvidelser på folkeskoleområdet.
Lad os give nogle eksempler.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) anmodede i oktober om bemærkninger i forhold at indføre et
ufravigeligt krav til nye skoleinitiativer om, at der pr.1.
marts forud for skolestart i august skal forelægge dokumentation for, hvilke lokaler den nye skole skal starte i.
Altså en tilføjelse til den eksisterende praksis for godkendelse af nye skoler.
STUK anfører, at bevæggrunden for at indføre dette
nye krav er et ønske om at beskytte kommende forældre,
elever og ansatte imod usikre skoleprojekter. Det sker med
henvisning til tidligere sager, hvor skoler er godkendt til
opstart, men er lukket igen inden skolestarte eller umiddelbart efter skolestart.
Selvfølgeligt er der en risiko for, at et nyt skoleinitiativ
ikke kommer i gang, eller skolen må opgive projektet
kort tid efter skolestart. Det er et vilkår og en risiko, som
alle – forældre, ansatte, bestyrelsesmedlemmer – er
bekendte med, men som alle derfor også kan forholde sig
til og kalkulere med. Det er en præmis for friheden til at
opret-te og drive en fri skole.
Men det er forældrene, der suverænt beslutter, hvilket
undervisningstilbud deres børn skal modtage, og det er
forældrene, der fører tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Det er derfor efter foreningens opfattelse ikke
en opgave eller et ansvar, som STUK skal eller kan påtage sig.
I et fælles høringssvar med de øvrige skoleforeninger,
har vi derfor tilkendegivet, at STUK med dette nye skærpede krav går for langt i sin tolkning af bekendtgørelsen om
godkendelse af frie grundskoler.
Det er foreningernes klare forståelse og fortolkning, at
STUK kun har hjemmel til at indhente det materiale, der
S. 28
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er relevant for at kunne vurdere, om et skoleinitiativ vil
kunne opfylde frihed- og folkestyrekravet og uafhængighedskravet. Men datokravet er de facto et benspænd,
der kan medføre, at færre skoleinitiativer bliver til noget.
Når et nyt skoleinitiativ er i drift, har STUK – eller
staten – jævnfør lovgivningen muligheder for at føre tilsyn med en fri grundskoles virksomhed. Dertil er der
muligheder for at sanktionere skoler, der ikke lever op til
kravene. Med dette forslag skal en friskole dokumentere
sin berettigelse på forhånd fremfor at vise det efter opstart. Det er lig med mindre frihed.
Dertil kommer, at der har sneget sig en uheldig praksis
ind, hvor høringsberettigede får ganske kort tid til at
reagere. Vi blev således bedt om bemærkninger til vejledningen ved et møde fredag den 8. oktober, hvor vi fik
udleveret de konkrete forslag til ændringer i vejledningen,
for ved mødets afslutning at få en frist for svar den følgende onsdag (den 13. oktober). Efterfølgende har STUK
meddelt, at ingen af vores bemærkninger er taget med i
det videre arbejde, samt at praksis vil blive gennemført
første gang i marts 2022.
Et andet eksempel på, at friheden for friskolerne mindskes, er forsøget på at formulere en vejledning i, hvordan friskolerne kan “stå-mål-med” undervisningen i folkeskolerne.
Da der i 2005 blev indført krav om beskrevne slut- og
delmål samt krav om undervisningsplaner, vakte det bestyrtelse. Friheden kom under pres, 1100 friskolefolk
mødtes til stormøde på Balle Fri- og Efterskole for at
adressere problemet i det, der oplevedes som frihedsindskrænkning. Efter megen debat og forhandling blev forståelsen af stå mål med-kravet formuleret i Vejledning om
udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler
og private grundskoler.
Nu er vi der så igen!
De nationale mål for, hvad eleverne skal lære i folkeskolen, har ændret form og navn gennem årene. Sidste
ændring trådte i kraft i 2015 som følge af folkeskolereformen. Det ville have været naturligt at opdatere stå
mål med-vejledningen allerede på det tidspunkt.
I december 2021 fremsendte STUK så et udkast til Vejledning om stå mål med-kravet på frie grundskoler. Og igen er
friheden under pres og forsøges indskrænket gennem en
tæt regulering af, hvad der forstås ved stå mål med-kravet.
Alle de frie skoleforeninger er gået sammen om et
markant høringssvar, hvor vi adresserer problemerne.
FRISKOLERNE, Danmarks Private Skoler, Foreningen
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af Kristne Friskoler, Lilleskolerne, Deutscher Schul- und
Sprachverein (DSSV), Frie Skolers Ledere og Frie Skolers
Lærerforening kritiserer vejledningen for manglende forståelse for den frihed, som er stadfæstet i Grundlovens
§76 andet punkt – nemlig forældrenes frihed til selv at
sørge for, at “børnene får en undervisning, der står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
Stå mål med-begrebet kræver en grad af fortolkning,
men også en balancegang, sådan at vejledningen både
er relativt forståelig og brugbar, men samtidig ikke for
konkret og rammesættende – og dermed begrænsende
for den enkelte frie grundskoles undervisning. En fri skole
er netop fri og har ret til at udfolde dens idemæssige og
pædagogiske frihed.
Men, det nye forslag til en vejledning er generelt docerende og normsættende for, hvordan undervisningen bør
finde sted på en fri grundskole. Vejledningen understøtter
og legitimerer STUKs tilsynspraksis og egen fortolkning
af stå mål med-begrebet. Dertil kommer, at forløbet med
at forsøge at samarbejde – sektoren og ministeriet – om
vejledningen har været uskøn.
Stå-mål-med-kravet er forældrenes og dermed de frie
grundskolers frihedsbrev. STUK skriver i vejledningen,
at “skolefriheden modsvares af en grundlæggende pligt
til at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen”. Desværre er dette i
STUKs fortolkning blevet til et forsvar for at begrænse
friheden fremfor et udtryk for frihedens muligheder.
En friskole, der står-mål-med, er ikke ens med folkeskolen. Undervisningen, faciliteter, fagenes timetal, undervisernes uddannelse og kompetencer mv. kan altsammen være forskelligt fra folkeskolen. Et tilsyn med og en
vurdering af, hvorvidt undervisningen står-mål-med, skal
foretages på grundlag af objektive kriterier og nysgerrig
undersøgelse af, hvordan en skoles undervisning rent
faktisk opnår at stå-mål-med.
Vejledningen beskriver, hvordan STUK benytter en
række indirekte tegn på at vurdere, om en skole stårmål-med. Vejledningen er stærkt instruktiv og afslører,
at STUK sætter skøn under regel – altså, at STUK definerer regler ud fra deres konkrete afgørelser/skøn, som
dermed bliver bestemmende for, hvordan frie grundskoler bør udøve deres undervisning. Konsekvensen er,
at det både frarøver den frie grundskole frihedsgrader
og tilsidesætter STUKs forpligtigelse til at foretage et
konkret skøn af den undervisning, der finder sted.
En vejledning i “at-stå-mål-med” må nødvendigvis tage

S. 29

NR. 33

Bestyrelsens skriftlige beretning

ÅRSBERETNING 2021

udgangspunkt i en skønnet vurdering, fordi der jo ikke
er tale om facit-prægede forhold. Når der i stedet formuleres regler, som tilsynet kan gå frem efter, forulemper det friskolens frihed. Der er nødt til at være tale
om en delikat balance mellem at sikre, at lovgivningsmagtens intentioner virkeliggøres i videst mulig udstrækning, men samtidig også sikrer, at der tages hensyn til de
individuelle forhold.
Vores fælles høringssvar konkluderer, at vejledningen
er en uacceptabel indskrænkning af frie grundskolers
frihed, som vi endda ikke finder lovgivningsmæssigt belæg for.
I skrivende stund er det uafklaret, hvordan STUK læser
og forstår vores høringssvar, hvorfor skoleforeningerne
afventer nærmere om den videre proces.
Det er bestyrelsens forhåbning, at den årelange tillidsfulde dialog og det traditionelt tætte samarbejde mellem
skoleforeningerne og STUK kan bibeholdes, og at der
findes frem til en fælles forståelse af vejledningens ordlyd,
som respekterer de frie grundskolers frihed.
HVEM DEFINERER EGENTLIG
FRIHEDENS RAMMER?
To vejledninger har altså på kort tid sat friskolernes frihed under pres.
Men ved politikerne at konsekvensen af de vedtagne
love betyder, at STUK ændrer praksis i godkendelsesproceduren og – mener vi – lader staten beslutte, hvornår en skole er en skole, fremfor at lade forældrene tage
ansvar for hvornår en skole er en skole? Var det det,
politikerne ønskede? – eller er det blot betimelig administrationspraksis for embedsværket?
STUKs vejledning om stå-mål-med-kravet er ikke
offentliggjort til andre end skoleforeningerne og derfor
heller ikke præsenteret for Børne- og Undervisningsudvalget. Det ville ellers være oplagt at orientere politikerne om den praksis, der former sig på baggrund af de
lovbeslutninger, der foregår i folketingssalen. Vi er nået
til et punkt, hvor vi har brug for at sikre, at politikerne
forholder sig til den konkrete tilsynspraksis.
I arbejdet med at formulere høringssvaret har skoleforeningerne fundet det relevant at få advokatfirmaet
Bech-Bruun til at udarbejde et juridisk notat, der gennemgår væsentlige og betydningsfulde lovtekster og lovforarbejder i relation til stå-mål-med-begrebet.
Det er nødvendigt i forsvaret for friheden for de frie

S. 31

NR. 33

ÅRSBERETNING 2021

Bestyrelsens skriftlige beretning

grundskoler, at vi kan argumentere såvel ideologisk som
juridisk, hvilket også fremgår af høringssvaret, hvor vi
gør opmærksom på, at der kan være risiko for, at tilsynet
ikke vil ske efter lovens saglige og objektive formål.
Det er rimeligt at spørge, hvorvidt der bedrives praktisk
politik/reguleringer gennem embedsværkets fortolkninger af friskoleloven via vejledninger og bekendtgørelser.
Demokratisk set, er det et forhold, vi alle bør interessere
os for og hele tiden være opmærksomme på. For gennemsigtighedens skyld og for at fastholde de politiske intentioner om, hvordan vi ønsker at indrette et demokratisk
samfund.
Bestyrelsen i FRISKOLERNE glæder sig over et meget
tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige frie skoleforeninger i disse to alvorlige sager. Og vi er klar til at
argumentere for vores sag overfor både embedsværket
og politikere – i samlet flok.
CO RO N A K R ÆV E R FO KUS
P Å FÆ L L E S S K A B E T
Vi ser tilbage på to horrible skoleår med massevis af
usikkerhed, uro og forandringer i skolens hverdag og
fællesskab. Forhåbentlig kan vi nu konstatere, at pandemiens værste faser er gennemlevet, og corona-virus i
fremtiden bliver en virus, der kan kontrolleres i lighed
med andre vira.
Efterdønningerne må håndteres på bedste vis og ved
at genoprette skolens hverdag med undervisning, faglighed, dannelse og fællesskab. Børn og unge skal trækkes
op igen, de små fællesskaber har vist nye veje i undervisningen, mens de store fællesskaber, der går på tværs af
årgange, fag og temaer, mange steder skal genfindes.
Prøver og eksamen i juni 2021 blev også anderledes.
Pensum blev tilrettet, og det var muligt for eleverne at
vælge at få årskarakteren påført afgangsbeviset frem for
eksamenskarakteren, hvis denne var lavere end årskarakteren. For elever fra de prøvefrie skoler var optagelsesprøven også tilrettet, men desværre oplevede vi vilkårlighed i forbindelse med vurdering af prøverne.
Et aktuelt eksempel fra en friskole viser, at ministeriet
havde bedømt fire elever til ikke at kunne tage en ungdomsuddannelse. Da skolen lagde pres på for en omvurdering, viste det sig, at to ud af de fire elever alligevel
bestod. Halvdelen af eleverne var således blevet fejlvurderet i første omgang. Det giver en alt for stor vilkårlighed i bedømmelsessystemet.
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Vi har brug for, at der er politisk opmærksomhed på
dette område. Prøvefriheden er ikke bare en kronjuvel
for friskolerne – det bør det også være for Uddannelsesdanmark. Vi skal holde fast i, at der skal være mere end
én vej til målet. Det har vi en fin og lang tradition for i
Danmark. Men det kræver politisk opmærksomhed at
give plads til, at prøvefrie skoler kan bestå og ikke udsættes for urimelig forskelsbehandling.
P R ØV E F R I H E D E N
U N D E R LU P
Både på efterskoler og friskoler er der en stærk tradition
for alternative prøveformer og alternative praksis- og projektorienterede evalueringsformer. Og vi står i et pædagogisk vadested, hvor stærke samfundsmæssige kræfter
trækker i retning af fokus på præstationer, samtidig
med, at behovet for pædagogiske alternativer og svar
vokser, da alt for mange elever mistrives og oplever et
stort præstationspres.
Sammen med Efterskoleforeningen er vi nysgerrige på
de pædagogiske praksisser, der kan understøtte og drive
faglig undervisning med høj kvalitet uden brug af
karakterer og traditionelle prøver.
Vi har derfor sammen indledt et samarbejde med
Center for Ungdomsforskning (cefu) om et to-årigt forskningsprojekt med arbejdstitlen Frie prøveformer i en præstationstid. Foruden at give værdi i efterskoler og friskolers
daglige pædagogiske praksis, så forventer vi også, at projektet vil kunne bidrage med solid praksisbaseret forskning, som også kan indgå i den politiske debat om skole,
uddannelse, dannelse af børn og unge i fremtiden.
DANNELSE TIL AKTIVE
M E D B O R G E R E LY K K E S FA K T I S K

Bestyrelsens skriftlige beretning

muslimske værdier, generelt set ikke skiller sig negativt ud
i forhold til demokratiske værdier, politisk tillid, kompetencefølelse eller tilslutning til danske “borgerdydsidealer”. Altså det, man kunne kalde medborgerskabs-værdier.
Faktisk konkluderer forskerne, at elever på friskoler
med muslimske værdier er mindre fordomsfulde end deres
jævnaldrende på folkeskolerne. Og der er heller ikke noget i rapporten, der tyder på, at niendeklasseelever på
friskolerne føler sig mindre knyttede til Danmark eller
har mindre ønske om at være danske end niendeklasseelever med muslimsk baggrund i folkeskolerne. Faktisk
tværtimod.
Elever på friskoler med muslimske værdier har i signifikant højere grad respekt for forskellige kulturer og er
mere lydhøre overfor forskellige perspektiver, når klassen diskuterer emner som diskrimination, danskhed og
kulturelle forskelle. Desuden har eleverne i friskolerne
bedre trivsel og bedre forhold til deres lærere.
Med andre ord: Muslimske friskoleelever er (mindst)
lige så velintegrerede som muslimske elever i folkeskolen
– og når man sammenligner elever med dansk oprindelse
i de folkeskoler, der har deltaget i undersøgelsen, er forskellene i medborgerlig identitet også små.
Det er opmuntrende, at en så grundig undersøgelse bekræfter skolernes målrettede arbejde med demokratisk
dannelse – både i folkeskolerne og friskolerne.
Desværre har den politiske håndtering af det positive
budskab ikke været helt så begejstret, ligesom den mediemæssige omtale burde have givet mere genlyd i betragtning af, hvor stor opmærksomhed der tidligere har været
på, at friskoleloven netop skal sikre elevernes forberedelse
til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, ligeværd
og demokrati.
D E M O K R AT I S K D A N N E L S E I E T
G L O B A LT P E R S P E K T I V

Der findes ikke en “modborgerlig” identitet blandt niendeklasseelever på friskoler med muslimske værdier sammenlignet med elever i folkeskoler. Sådan konkluderer
rapporten Medborgerlig integration og trivsel i friskoler med muslimske elever, der er udarbejdet under ledelse af Per Mouritsen, lektor ved Institut for statskundskab ved Århus
Universitet.
Datagrundlaget består af undersøgelser på henholdsvis 19 friskoler og 75 folkeskoler med mindst en femtedel elever med anden etnisk herkomst end dansk.
Rapporten fortæller, at elever, der går på friskoler med
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Under denne overskrift inviterede vi i oktober til den
tredje Togetherness Conference. Ved at stille skarpt på
interkulturel forståelse og demokratisk dannelse fik deltagerne værktøjer og ideer til, hvordan skoler kan arbejde
med at gøre børn og unge i stand til at begå sig i en
globaliseret verden samt deltage i demokratiske fællesskaber og samtaler.
Sammen med Efterskolerne er der i løbet af året afviklet
rigtig mange gratis webinarer for skolerne, der bidrager
til at få det internationale perspektiv ind i skoledagen
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som et naturligt og vedkommende anliggende for både
lærere og elever.
Dansk Friskoleforening er senest blevet akkrediteret
som konsortium ansøger til Erasmus+ programmet gældende for perioden 2022-2027.
Det betyder, at foreningen kan søge tilskud på vegne af
friskoler, der deltager i kurser, møder og konference rundt
i Europa indenfor emnerne ’interkulturelle kompetencer’
og ’bæredygtighed’. Vi ser frem til at følge med i, hvordan
friskoleren griber den chance.
UDDANNELSESDANMARK
I FÆ L L E S O P R Å B
Foråret 2021 var præget af debatten om inddragelse af
opholdstilladelser og hjemsendelse af syriske flygtninge.
I skoleregi blev det pludseligt meget håndgribeligt, at
konkrete klassekammerater fra Syrien kunne blive fjernet
fra deres uddannelser og sendt i udrejsecentre, fordi den
danske regering var fortaler for, at Syrien er et sikkert
land at vende tilbage til.
Derfor tog vi initiativ til kronikken “Samfundssind er
meget mere end at hoste i ærmet”, som blev bragt i Berlingske Tidende den 26. april 2021 med i alt 15 skoleforeninger og organisationer som medunderskrivere. Det
er ikke sket før.
I kronikken pegede vi blandt andet på udfordringerne
i, at løsgængeren Inger Støjberg kalder FN for “konger
uden land” og socialdemokraten Rasmus Stoklund ikke
vil samarbejde med Syriens præsident Bashar Hafez alAssad, men gerne sende (blandt andet) unge flygtninge
tilbage til ham, skønt FN advarer imod det.
Kronikken var også en generel kommentar til forholdet
mellem de formålsparagraffer, de danske uddannelsesinstitutioner styrer efter (altså selve opdraget), den politiske
linje og fundamentale værdier i Danmark. Det er en
grundlovssikret ret at modtage undervisning i Danmark,
og budskabet i kronikken var, at den rettighed også bør
gælde de børn og unge, der ikke kan sendes tilbage til
deres hjemland.
Kronikken rejste spørgsmålet om, hvorvidt den politiske
debat med en til tider meget hård og fjendtlig retorik
drejer Danmarks grundlæggende værdier i en anden
retning, end vi traditionelt og historisk har stået for. Det
værdisæt, uddannelsessektoren bygger på, tager udgangspunkt i nogle principper og værdier, som er dna’et for
det danske samfund generelt: at vi skal have respekt for
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det enkelte menneske, tage menneskerettighederne alvorligt, acceptere og respektere forskellighed og behandle
hinanden med ordentlighed.
De fine formålsparagraffer må nødvendigvis kunne
spejles i samfundets udvikling, den konkrete virkelighed
og i øvrigt gælde alle.
Kronikken opnåede stor opmærksomhed i de landsdækkende medier og flere politiske formænd måtte kommentere på kronikkens pointer. Også statsminister Mette
Frederiksen blev bedt om at forholde sig til kronikkens
budskaber i folketingssalen.

Vi bakker grundlæggende op om disse pointer og mener
derfor også, at der i de kommuner, hvor der tilbydes førskole-ordning, også bør følge økonomiske ressourcer
med, som er påkrævet for at opretholde kvalitet i tilbuddet. Det skal gælde for såvel folkeskoler, som friskoler
og private grundskoler. Her savner vi fortsat en politisk
løsning.

FØ R - S FO E R EG E N T L I GT
E N S PA R E ØV E L S E

Kravet om at leve op til minimumsnormeringer i dagtilbud gælder fra 2024, og indtil da udbetales pengene
løbende til ordningen. Det betyder, at der i perioden frem
mod 2024 ikke stilles egentligt krav om forøgede personalenormeringer, der tilsiger en voksen til tre børn i vuggestue og en voksen til seks børn i børnehave. Men ordningen forvaltes forskelligt i kommunerne, hvorfor de 114
friskoler med tilknyttet dagtilbud også oplever forskellige ordninger.
Der er i udgangspunktet ikke krav til evalueringsformer
i dagtilbud. Ansvaret er placeret hos lederen i de enkelte
dagtilbud. Men også nogle kommuner stiller krav om
brug af et bestemt evalueringsværktøj. Det er uhensigtsmæssigt, da det forhindrer de enkelte institutioner i at
bruge evalueringsformer, der kan tilpasses den enkelte
institution og dermed være en del aktiv del af det daglige pædagogiske arbejde.
Det er derfor vigtigt, at friskoler og dagtilbud i forbindelse med friskoler søger en tæt dialog med kommunen,
så der er overensstemmelse mellem lovens intentioner
og udførelse, og man sikrer rum og rammer for den bedste evaluering til den enkelte institution.

Det er en kendt sag, at mange friskoler kommer i klemme
i forhold til at etablere en førskole-ordning (også kaldet
før-sfo, forårs-sfo, vippeordning eller tidlig skolestart), fordi mange kommuner undlader at yde tilskud til friskolernes førskole-ordninger.
På mange skoler har man fundet gode løsninger på
førskole-ordningerne, men grundlæggende er førskoleordningerne en spareøvelse.
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) anslår, at kommunerne årligt sparer 200 mio kr. på
at etablere førskole-ordninger. Hvis de pædagogiske argumentationer om, at overgangen til skole er afgørende
for at give børnene en god start på skolelivet, så bør førskole-ordningen også omfattes af minimumsnormeringer
– altså for børnene skyld og ikke for økonomiens skyld.
Hvorfor skal der være færre pædagoger omkring børnene,
når de fredag går ud af børnehaven og mandag starter
i førskole-ordning?
Professor Sten Brostrøm fra Danmarks Institut for
Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet,
har udtalt i forbindelse med BUPL´s undersøgelse af
førskole-ordninger, at “det er brutalt, at børnene i overgangen pludselig går fra børnehavenormering til en
meget ringere normering i SFO’erne. Og det sker i en
overgang, hvor der netop er brug for en rigtig god normering til at gøre overgangen tryg.”
Sten Brostrøms pointe er, at pædagogerne har brug for
at kunne arbejde med små og mindre børnegrupper i
overskuelige rammer, der kan give nærhed og empati i
relationerne mellem børn og pædagoger. Uanset om pasningstilbuddet for denne aldersgruppe kaldes “børnehave” eller “førskole-ordning”.
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M I N I M U M S N O R M E R I N G E R I N D FA S E S
O G E VA LU E R I N G I D A G T I L B U D
SKAL FINDE SINE BEN

N Y E B E N S PÆ N D I F O R B I N D E L S E M E D
OV E R S KY D E N D E K A PA C I T E T
De seneste år har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
(STUK) skærpet tilsynet med, hvordan friskoler benytter
overskydende bygningskapacitet. Det er nu ikke længere
muligt at leje bygninger ud til for eksempel en selvejende
privat dagtilbud. Det har betydet, at Friskolernes Hus
har rådgivet en del skoler til enten at opsige udlejningsaftaler, sælge bygningskapacitet eller fusionere en selvejende dagtilbud med friskolen.
Bekendtgørelsen om tilskud til friskoler og private grund-
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skoler gør det klart, at der ikke kan erhverves bygninger
og arealer med henblik på udlejning. Og det er naturligvis altid en forudsætning for eventuelle lejeindtægter, at
midlerne skal anvendes til gavn for skolens formål.
Ofte er der reelt tale om, at den udlejede bygningskapacitet allerede er en del af en eksisterende bygning
– for eksempel en tidligere folkeskole – og som derfor
ikke helt enkelt kan sælges eller afvikles. Vi har ved
gentagne lejligheder fremført dette forhold ved møder
med STUK, der dog holder fast i den nye praksis.
En sammenlægning eller fusion af et dagtilbud og en
friskole er forbundet med både vanskelige tekniske forhold,
men ikke mindst også en række følelsesmæssige- og kulturbetingede faktorer. Løsningerne kræver tid, og det
kolliderer ofte med et udtalt krav om hurtig afklaring fra
STUK. Det forekommer som en meget usmidig bestemmelse for de mange friskoler, der samarbejder med en
selvstændig børnehave.
FÆ L L E S F O R S TÅ E L S E O M
ARBEJDSTID
En friskole hviler på et formål og formulerede værdier,
som danner grundlag for skolens virke. Det skal skolekredsen, forældrekredsen, bestyrelsen og medarbejderne
hele tiden holde sig for øje. Med jævne mellemrum er
det derfor også relevant at stille spørgsmålene, hvorfor
vi laver skoler? – og hvordan vi laver skole?
En af mange anledninger sker i forbindelse med fornyelse af overenskomsterne. I 2021 blev der indgået nye
aftaler på alle væsentlige områder: HK, 3F, BUPL samt
aftaler for børnehaveklasseledere, lærere og ledere.
Der er indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere og
børnehaveklasseledere, der afløser lov 409. Aftalen indeholder flere nye elementer, der kræver skolernes opmærksomhed. Et centralt tema er et nyt forpligtende samarbejdsspor, der har til formål at sikre gennemsigtighed
og fælles forståelse af, hvordan arbejdstiden prioriteres.
Aftalen udfolder en mere styret og systematisk fastlagt
model, der skal tilpasses alle skoletyper med det formål
at skabe rammerne for et øget fokus på arbejdstiden og
sammenhængen til skolens værdier og mål, planer og
strukturer. Det er en god øvelse til at søge svar på spørgsmålet om, hvorfor vi laver friskole.
Friskolernes Hus har udarbejdet værktøjer, der understøtter skolernes arbejde med at implementere aftalen,
ligesom rigtig mange skoler har deltaget i enten fysiske
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eller digitale informationsmøder. Det er godt modtaget
af skolerne, og der arbejdes ihærdigt med at implementere aftalen. Et sådant arbejde er med til at styrke den
enkelte skoles virke såvel idemæssigt som driftsmæssigt.
SA M A R B E J D E M E D KO M M U N E R M E D
BÅDE KNASTER OG IHÆRDIGHED
Et velfungerende samarbejde mellem skoler og kommuner er afgørende. Uanset, om skolen er offentlig eller fri.
En af vejene til et godt samarbejde er at kende til de
forskellige rammer for hhv. folkeskolen og de frie grundskoler. Vejledningen Bliv skarp på lovgivning i samarbejdet
mellem privat- og friskoler og den kommunale forvaltning er et
godt værktøj, der kan bruges til styrke et allerede etableret
samarbejde eller påbegynde et samarbejde.
De frie skoleforeninger har henvendt sig til ledere og
bestyrelsesformænd i de respektive foreninger med en opfordring til samarbejde, og det samme har Kommunernes
Landsforening (KL) gjort til forvaltningschefer i kommunerne.
Der er mange gode eksempler på samarbejder, og vejledningen har givet anledning til nye møder på kommunalt plan. Herunder også et tættere samarbejde om
børn og unge, når der er brug for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), samarbejde mellem skole, sociale
myndigheder og politi (SSP), brug af faciliteter, vejledning, tandpleje og meget mere.
Dog viser vores egne undersøgelser, at mange friskoler
efterlyser et stærkt forbedret samarbejde med kommunerne. Ikke mindst i forhold til PPR, som mange steder
lider under hyppige udskiftninger, for få ressourcer og
dermed alt for lange sagsbehandlingstider, som i sidste
ende går ud over de børn og unge, som har brug for
ekstra opmærksomhed og hjælp. Det kalder på konkret
opmærksomhed og konkrete indsatser.
Da det i februar 2021 blev politisk besluttet at sætte
ind med en massiv testindsats af elever og medarbejdere
på skolerne under corona-pandemien, fik det kommunale
samarbejde en ny dimension. Først var der knas i aftalen,
idet KL ikke mente sig forpligtede til også at sørge for test
på friskoler og privatskoler, men efter et massivt politisk
pres blev det ændret, så kommunerne også fik til opgave
at sørge for test på friskoler og privatskoler.
Dermed placerede politikerne en kæmpestor opgave
hos kommunerne, som har krævet ressourcer og givet
udfordringer af logistisk karakter. Dialogen og samarbej-
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det mellem friskoler og kommuner tog nye højder, og
selvfølgelig lykkedes det ikke fejlfrit – men der er god
grund til at rose og anerkende såvel kommunerne som
KL for et ihærdigt og solidt arbejde med at få test-strategien rullet ud på alle landets forskellige skoler.
Forhåbentlig har det givet kendskab til hinanden, som
kan bruges i det fremtidige samarbejde og understøtte
dialogen mellem skoler og kommuner.
F R I S K O L E R N E S H U S E R E N K R U M TA P
Gennem året er alle foreningens godt 280 medlemsskoler
i kontakt med foreningen på forskellig vis: som medvirkende på kurser, møder, konferencer, landsmøde eller
gennem den forskelligartede rådgivning, som medarbejderne i Friskolernes Hus præsterer.
Og selvom det nok oftest er skoleledere og sekretærer,
der kontakter Friskolernes Hus med forespørgsler, så er
der også henvendelser fra lærere, pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og forældre, og dermed afspejler det foreningens brede medlemsbegreb.
Rådgivningen i Friskolernes Hus er en krumtap i foreningens virke. Ambitionen er at give skolerne de bedste
informationer, brugbare værktøjer, faglige sparring og
inspiration til både den daglige pædagogiske skolevirksomhed og de administrative og ledelsesmæssige opgaver,
som hører med til den samlede skoledrift.
N E T VÆ R K O G K U R S E R E R V I G T I G E
MØDESTEDER
At være en del af et netværk er vigtigt. Vi ved, at der
rundt om i landet er store og små netværk, som har
glæde af at mødes, dele erfaringer og bruge hinandens
kompetencer i den faglige sparring. Det gælder for skoleledere, men også for faglærere, pædagoger, sekretærer og
bestyrelsesmedlemmer.
For at give især nye skoleledere en god start og muligheden for et stærkt netværk, ønsker Friskolernes Hus at
invitere nye skoleledere til et fælles møde, hvor de bydes
velkommen i foreningen, præsenteres for foreningens
medarbejdere og får mulighed for at danne netværk med
hinanden.
Corona-pandemien har udfordret denne type møder,
men der er afholdt et indledende onlinemøde med nye
skoleledere, som følges op i foråret 2022.
Friskolernes Hus vil meget gerne understøtte de forskel-
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lige netværk. Det kan være med besøg af en konsulent,
formanden eller andre fra bestyrelsen, eller ved at medlemsskolerne arrangerer lokale møder, foredrag, kurser
eller andet. Der er afsat 160.000 kr. til en netværkspulje,
som alle skoler kan søge til dækning af udgifter i forbindelse med netværksarrangementer. Det har været vanskeliggjort de seneste år – men nu kan det igen lade sig gøre, og
bestyrelsen håber, at pengene bliver brugt. Der er flere oplysninger på foreningens hjemmeside www.friskolerne.dk.
Et af de mest besøgte kurser er Bestyrelseskurserne,
som afvikles som et tre-timers fyraftens kursus. Her
mødes mange bestyrelsesmedlemmer og foruden den
information, som Friskolernes Hus gerne giver, så er
der stor spørgelyst, åben dialog og masser af erfaringsudveksling.
Ambitionen med disse kurser er at klæde bestyrelserne
godt på til deres vigtige opgave med at påtage sig den
øverste ledelse af en friskole.
MAGASINET TIL MEDLEMMERNE
Bestyrelsen besluttede forud for generalforsamlingen 2021
at ændre Magasinet Friskolen til et egentligt medlemsblad,
der henvender sig bredt til foreningens mange forskellige medlemmer.
Mie Lund Hansen redigerer Magasinet, der udkommer
fem gange årligt og indeholder en række forskellige skolerelevante temaer: trivsel, kommunalvalg, fællesskab, socialt ansvar, pædagogiske læreplaner i dagtilbud ... og så
gengangere med skønne elevklummer, præsentation af
friskoler, tidligere elever, og hvad vi bruger friheden til.
Magasinet Friskolen skal med sine forskellige temaer
gerne ramme bredt ind i dagligdagen på friskolerne.
Forhåbentlig understøtter det den samtale om skole, som
forældre, lærere, pædagoger, skoleledere og bestyrelser
naturligt må og skal have med hinanden i arbejdet med
at drive en friskole med formulerede og tydelige værdier.
Redaktionen modtager gerne gode historier til både
magasinet, Instagram og Facebook. Ved at dele historier
med og om friskolerne kan vi både inspirere hinanden
og verden omkring os. Friskolerne er fulde af vigtige, nærværende historier, der skal fortælles. Magasinet Friskolen
er en katalysator for netop dette.
E N L E V E N D E B E VÆ G E L S E
I 2021 har vi optaget Friskolen Højmark Børneverden,
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Munkebjerg Friskole og LilleSyd Friskole som nye medlemmer af FRISKOLERNE. I december lukkede Bakkelandets Friskole. Kent Lykke er optaget som enkeltmedlem.
Friskolerne i Danmark har 170 år på bagen. Så, der
er tale om en grundigt forankret tradition. Man kunne
næsten tro, at det ikke ville efterlade meget andet end
smult vande og traditionsrige selvfølgeligheder.
Men sandheden er, at friskolerne altid skal fortolkes i
den tid, de er del af. Det gælder på den enkelte skole,
hvor forældre, bestyrelse og ansatte skal (gen)fortolke
deres version af friskolen anno 2022. Det gælder i forhold
til den politiske (gen)fortolkning af friskolernes rolle og
betydning i samfundet. Det gælder også i forhold til
embedsværkets (gen)fortolkninger af den konkrete udmøntning af lovens rammer.
Friskolerne er altid genstand for samtale og debat –
til alle tider. Lokalt og nationalt. Det er opskriften på
en levende bevægelse. 2021 var ingen undtagelse, og
stafetten er givet op til endnu et år med masser af vigtige
dagsordener for den enkelte friskoler og for det store
friskole-fællesskab. i
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P O L I T I S K O G S T R AT E G I S K A R B E J D E I F R I S KO L E R N E

I spidsen for FRISKOLERNE er 11 folkevalgte politikere, som udgør den øverste ledelse
af foreningen. Bestyrelsen består både af skoleledere, lærere og skolekredsmedlemmer. Det
giver vigtige vinkler til den løbende interessevaretagelse for de i alt 281 medlemsskoler.
Det overordnede strategiske arbejde (strategi 2022) retter sig mod to store pejlemærker:
‘Åndsfrihed i demokratiet’ og ‘Friskolernes pædagogiske frihed’. Indeholdt i disse indsatsområder er fire centrale markører: Social ansvarlighed, FN’s verdensmål (prioriteret: 4, 10, 12,
16, 17), et stærkt medlemskab (forpligtende fællesskaber) og globalt udsyn (friskolerne i verden).
Det politiske, strategiske arbejde tager udgangspunkt i et ønske om, at friskolernes stemme,
samfundsansvar og bidrag er tydelig og vægtig. Vi forstår os selv som en folkelig bevægelse,
der deltager aktivt i det samfund, vi er fælles om at skabe.
Læs mere om foreningen og det politiske arbejde på www.friskolerne.dk
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som sagt lykkedes at gennemføre webinarer og onlinestormøder, og dermed er værktøjerne til at hjælpe skolerne udvidet.  
Per Ølholm har i de sidste fem år bygget Magasinet
FRIskolen op fra bunden, leveret talrige historier, opfundet en podcast, undervist elever i journalistik, filmet
og formidlet friskolelivet til forældre og alle andre med
interesse for friskolerne.
Midt i december meddelte Per Ølholm, at han fra februar 2021 starter som friskoleleder på Hobro Friskole,
og dermed forlader stillingen som redaktør. Derfor tak
til Per Ølholm for med vid, humor og stor fortællelyst at
have ydet en stor og betydningsfuld indsats for Magasinet
FRIskolen.
Bestyrelsen har besluttet at Per Ølholms fratræden samtidig er anledning til at bruge tid på overvejelser om magasinets fortsatte udvikling. Det arbejder er bestyrelsen i
gang med, og vi forventer at sige mere ved Landsmødet.
Samtidig har Friskolernes Hus fået ansvaret for udgivelserne i foråret 2021.
Med udmeldelse af 52 skoler, for at genetablere
Lilleskolernes Sammenslutning, var det nødvendigt at
gennemføre en række justeringer for at tilrette organisationen til de færre ressourcer, som færre skoler naturligt
medfører. Overgangen har været ubesværet og har ikke
medført mindre kvalitet i hverken rådgivning, betjening,
kursusvirksomhed eller foreningens kommunikation og
politiske aktivitet.  
Vi oplever på alle parametre fortsat at være en respekteret samarbejdspartner og medspiller i den skolepolitiske
debat. Og vi oplever en god forbindelse til vores medlemsskoler. Begge dele er afgørende vigtigt.
Fund Friskole, Den dansk-franske Skole, Magleby Friskole, Jordløse Friskole og Hoven Friskole er lukket i det
forløbne år, mens MIN Friskole, Viking International
School, Skolen Bifrost, Cirkelskolen og Friskolen Karup
er nye friskoler. Den Grønne Friskole har udmeldt sig
for at være med i Lilleskolernes Sammenslutning, mens
Odder Lille Friskole har søgt optagelse efter medlemskab af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.
Margit Nielsen, Peter Bramming Madsen, Ruth Opsahl
og Kenneth Degnbol er optaget som enkeltmedlemmer
af foreningen.
PA R T N E R S K A B E R E R V I GT I G E
Bestyrelsen finder det vigtigt at indgå i en række part-
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nerskaber og samarbejder, der kan fremme og understøtte foreningens forskellige indsatser og interesser. Det
gælder det politiske arbejde, men i lige så høj grad for at
understøtte det arbejde, der pågår i Friskolernes Hus.  
Vi har et godt og ligeværdigt samarbejde med de
øvrige frie skoleforeninger og organisationer, hvor vi
løbende udvikler samarbejdet til gensidig inspiration og
med stadig flere fælles snitflader i arbejdet for at sikre de
bedste betingelser for at drive og oprette en fri og privat
skole i Danmark.
Det tætte, fortrolige samarbejde og den løbende samtale med Højskolerne og Efterskolerne, der omfatter
konkrete initiativer som Frirummet samt Syng, spis og
snak, rækker langt ud i civilsamfundet og de bredere
politiske dagsordener.  
Det frie Skoleråd er et initiativ, der har til formål at
udvikle og formidle viden om, hvad det at holde skole
indebærer i dansk demokratisk og pædagogisk tradition.
Det er en ny partner, der langsomt og sikkert finder fodfæste, og som ganske sikkert vil inspirere til arbejdet
med den pædagogiske frihed.  
Partnerskaberne er vigtige for en forening som vores.
Det giver os mulighed for at bidrage til skolepolitiske
dagsordener og blande os i samtalen om »skolen« i Danmark. Vi får kort sagt flere muskler, når vi står skulder ved
skulder med andre. Og vi bliver også positivt udfordret,
så vi ikke lukker os om os selv.
Derfor prøver vi – på afstand – fortsat at holde fast i
de mange netværk og kontakter, foreningen har opbygget. Også selvom vi lige nu ikke kan invitere til inspirerende kurser og møder, og selvom vores landsmøder
ikke ligner sig selv og det seneste måtte udsættes næsten
et halvt år.
Året har været helt igennem usædvanligt, og alle har
måttet vende deres hverdag på hovedet.
Ikke mindst lærere og pædagoger har leveret en imponerende indsats året igennem. Der er blevet insisteret
på at levere god undervisning og iderigdommen er beundringsværdig.
Selv om vi vist alle kan blive enige om, at det i længden
på ingen måder går an at være så meget på afstand af
det fysiske fællesskab, så er corona-krisen samtidigt et
vidnesbyrd om, at der ud af kriser opstår muligheder for
at gentænke vores egne praksisser, opfinde nyt og være
åbne for at dele den viden.
Det er et sundhedstegn midt i en overordentlig utraditionel tid.i
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Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018, med
de ændringer, der følger af § 1, nr. 3, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, § 11 i lov nr. 745 af 8. juni 2018, § 3 i lov nr. 1736 af 27.
december 2018, § 3 i lov nr. 209 af 5. marts 2019, § 2 i lov nr. 278 af 26. marts 2019, § 8 i lov nr. 547 af 7. maj 2019 og § 1,
nr. 1-15 og 17-19, i lov nr. 563 af 7. maj 2019.
Den ændring, der følger af § 1, nr. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
og lov om folkeskolen (Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.) er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da
den træder i kraft den 1. august 2029, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 397 af 2. maj 2018.
Den ændring, der følger af § 1, nr. 16, i lov nr. 563 af 7. maj 2019 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler
m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader,
rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.) er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da den træder i
kraft den 1. august 2029, jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 563 af 7. maj 2019.
Kapitel 1
Undervisning
§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler)
kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øv‐
rigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen
overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overens‐
stemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden
for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på sko‐
lerne.
Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for bør‐
nehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres
formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt ud‐
vikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og men‐
neskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klas‐
setrin.
Stk. 3. § 11 a i lov om folkeskolen finder tilsvarende an‐
vendelse for elever i børnehaveklassen på frie grundskoler,
hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde, der
har været på listen over udsatte boligområder, jf. § 61 a, stk.
1, i lov om almene boliger m.v., mindst en gang inden for de
seneste 3 år.
Stk. 4. § 5, stk. 6, 3. og 4. pkt., i lov om folkeskolen finder
tilsvarende anvendelse for elever i 1.-9. klasse på frie grund‐
skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområ‐
de, der har været på listen over udsatte boligområder, jf. §
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61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., mindst en gang
inden for de seneste 3 år.
Stk. 5. Undervisningen på 10. klassetrin kan tilbydes som
10. klasse. Tilbuddet skal stå mål med kravene til undervis‐
ningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannel‐
sesplan og vejledning i folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, 3, 5
og 6. Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag. Des‐
uden skal eleverne deltage i brobygning eller kombinationer
af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesper‐
spektiv efter folkeskolelovens § 19 c, stk. 4. Elever i 10.
klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19
f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der
står mål med undervisningen i folkeskolen. Børne- og un‐
dervisningsministeren kan meddele lederen af en fri grund‐
skole ret til at afholde 10.-klasseprøver.
Stk. 6. Skolens elever har ret til efter egen bestemmelse at
danne elevråd eller på anden demokratisk måde varetage de‐
res fælles interesser vedrørende skolen, og skolens leder er
forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke benytter
denne ret. Skolens leder kan opfordre eleverne til at vælge
en bestemt demokratisk måde, som stemmer overens med
skolens overbevisning, men skal med passende mellemrum
tage op med eleverne, hvilken demokratisk måde de ønsker.
§ 1 a. Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som
folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folke‐
skolens obligatoriske emner.
Stk. 2. Skolen udarbejder undervisningsplaner for de fa‐
gområder og emner, der er nævnt i stk. 1. Undervisningspla‐
nerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskri‐
ve, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de for‐
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skellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det
samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig per‐
sonlig udvikling.
Stk. 3. Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk,
regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi
på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb
(delmål).
Stk. 4. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf.
stk. 1, og delmål, jf. stk. 3, der står mål med, hvad der al‐
mindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål
og færdigheds- og vidensområder (Fælles Mål), der er fast‐
sat for undervisning i folkeskolen.
Stk. 5. For en nyoprettet skole skal de i stk. 1-4 nævnte
krav være opfyldt senest den 1. januar i det første skoleår.
§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og
forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af sko‐
legangen.
Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende fore‐
tage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner
grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer
til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det for‐
mål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og
færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af
skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for op‐
følgning på evalueringen.
§ 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og
undervisningsplaner, jf. § 1 a, og resultatet af evaluering og
opfølgningsplan, jf. § 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på
internettet.
§ 2. En fri grundskole skal, jf. dog § 41, den 5. september
i skoleåret med de begrænsninger, der følger af stk. 2, have
mindst
1) ni elever i alt på børnehaveklassetrin og 1. og 2. klasse‐
trin,
2) seks elever i alt på 3. og 4. klassetrin og
3) ni elever i alt på 5.-7. klassetrin.
Stk. 2. En nyoprettet skole skal opfylde kravet i stk. 1, nr.
1, senest i skolens tredje skoleår, kravet i stk. 1, nr. 2, senest
i skolens femte skoleår og kravet i stk. 1, nr. 3, senest i sko‐
lens ottende skoleår.
Stk. 3. Undervisningssproget i en fri grundskole er dansk.
I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog
tysk. Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfæl‐
de godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk.
Stk. 4. En fri grundskole, der modtager tilskud i henhold
til denne lov, kan omfatte en kostafdeling for 6.-10. klasse‐
trin.
Stk. 5. Kravene i stk. 1 og 2 gælder ikke for
1) de tyske mindretalsskoler,
2) skoler, der i hele skoleåret 2009-10 var undtaget fra
klassetrinskravet i den dagældende lovs § 2, stk. 1,
3) skoler, der er omfattet af § 19, stk. 1, 6. pkt.,
4) skoler med kostafdeling, der i hele skoleåret 2009-10
opfyldte § 19, stk. 1, 3. pkt., og
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5)

skoler, der er udspaltet af en privat institution for gym‐
nasial uddannelse, som er overgået til at være en selve‐
jende institution inden for den offentlige forvaltning, jf.
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse m.v.

§ 3. En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af
børne- og undervisningsministeren,
1) give specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand til elever i medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i lov
om folkeskolen, jf. dog stk. 2,
2) tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig
støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke
kan understøttes alene ved brug af undervisningsdiffe‐
rentiering og holddannelse, med henblik på elevens in‐
klusion i den almindelige undervisning, jf. § 3 a, 1.
pkt., i lov om folkeskolen,
3) yde personlig assistance, der kan hjælpe en elev til at
overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med
skolegangen, hvis der er behov herfor, jf. § 3 a, 2. pkt.,
i lov om folkeskolen, og
4) sørge for undervisning af elever, der gennem længere
tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sund‐
hed eller velfærd ikke kan undervises i skolen.
Stk. 2. Skolen kan henvise elever til specialundervisning
eller anden specialpædagogisk bistand på en anden fri
grundskole eller i folkeskolen.
Stk. 3. Skolen henviser tosprogede elever til den undervis‐
ning i deres modersmål, som skal etableres for folkeskolens
elever, medmindre skolen selv tilbyder denne undervisning.
Stk. 4. Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædago‐
gisk-psykologisk rådgivning.
Stk. 5. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg
af ungdomsuddannelse og erhverv. Vejledning af elever fra
og med 7. klasse eller tilsvarende kan gives efter § 4, stk. 1,
i lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
§ 3 a. Eleven kan i fortsættelse af undervisningen efter
denne lov anvende et it-hjælpemiddel, der er tilbudt eleven
efter § 3, stk. 2, og § 3 a i lov om folkeskolen, § 3, stk. 1, og
§ 3 a i efterskoler og frie fagskoler eller § 3, stk. 1, nr. 1-3, i
denne lov, ved fortsat skolegang eller uddannelse på den nye
uddannelsesinstitution, indtil der på den nye skole eller nye
uddannelse ydes tilbud om den fornødne støtte i form af til‐
bud om hjælpemidler efter bestemmelserne i den lovgiv‐
ning, der gælder for den pågældende skoleform eller uddan‐
nelse.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan træffe be‐
slutning om, at en elev kan anvende et andet hjælpemiddel,
der er bevilget efter § 3, stk. 1, i denne lov, ved fortsat sko‐
legang eller uddannelse på den nye skole eller nye uddan‐
nelse, indtil der på den nye skole eller nye uddannelse ydes
tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpe‐
midler efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder
for den pågældende skoleform eller uddannelse.
Stk. 3. Eleven kan anvende de bevilgede hjælpemidler,
der er omfattet af stk. 1 eller 2, i 3 måneder efter elevens
skoleskift eller skift til en ny uddannelse. Børne- og under‐
visningsministeren kan i forbindelse med en beslutning efter
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stk. 2 efter en konkret vurdering bestemme, at den periode,
eleven anvender det bevilgede hjælpemiddel, skal være kor‐
tere end 3 måneder.
§ 4. Skoleåret begynder den 1. august og omfatter normalt
200 skoledage.
Kapitel 2
Skolerne
§ 5. Frie grundskoler, der modtager tilskud i henhold til
denne lov, skal være selvejende institutioner. Skolens styrel‐
se reguleres i vedtægterne. Vedtægterne skal indeholde reg‐
ler om skolens styrelse og om fremgangsmåden ved nedlæg‐
gelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægter.
Ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og
ved etablering eller ophør af kombination med anden skole‐
form, jf. § 5 a, godkender børne- og undervisningsministe‐
ren skolens vedtægtsbestemmelser om styrelse og om frem‐
gangsmåden ved nedlæggelse.
Stk. 2. Skolen skal i sit virke som selvejende uddannelses‐
institution være uafhængig, og skolens midler må alene
komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode,
jf. dog § 17, stk. 4.
Stk. 3. Skolen kan ikke i vedtægterne fastsætte andre for‐
mål for skolen end formål i henhold til denne lov. Ved sko‐
lens nedlæggelse anvendes overskydende midler med børneog undervisningsministerens godkendelse til skolevirksom‐
hed, der støttes i henhold til loven. Skolen kan ikke i ved‐
tægterne fastsætte anden bestemmelse herom. Ministeren
kan fastsætte nærmere regler om vedtægternes indhold, her‐
under om, i hvilket omfang der i vedtægterne kan henlægges
beføjelser til en generalforsamling, skolekreds el.lign.
Stk. 4. Skolens vedtægter skal offentliggøres på skolens
hjemmeside på internettet sammen med datoerne for besty‐
relsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlin‐
gens vedtagelse i fællesskab, børne- og undervisningsmini‐
sterens godkendelse, jf. stk. 1, 5. pkt., og offentliggørelsen
på hjemmesiden. Vedtægterne kan tidligst træde i kraft ved
offentliggørelsen. Skolen skal tillige offentliggøre oplysnin‐
ger om sit værdigrundlag på hjemmesiden.
Stk. 5. Skoler med kostafdeling, der ikke har modtaget til‐
skud i 1996, og skoler, der modtog tilskud i 1996, men ikke
har modtaget tilskud til kostafdeling i 1996, skal være ejer
af skolens bygninger eller hovedparten heraf og må ikke eje
bygninger sammen med andre.
Stk. 6. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed
af hinanden, jf. dog 2. pkt., § 5 b og kapitel 8 b og 8 c. Sko‐
ler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end
dansk, jf. § 2, stk. 3, 3. pkt., kan give undervisning på dette
sprog i filialer.
Stk. 7. Den overordnede ledelse af skolen varetages af en
bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift over for børneog undervisningsministeren. Bestyrelsesmedlemmer skal be‐
herske dansk i skrift og tale. Dette gælder dog kun for to be‐
styrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler eller ved
skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog
end dansk, jf. § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.
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Stk. 8. Følgende personer kan ikke være medlem af besty‐
relsen:
1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, forenin‐
ger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme
m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejen‐
domme m.m. til skolen.
3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for perso‐
ner, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller
andre virksomheder, jf. nr. 2.
4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i
fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,
jf. nr. 2.
5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for
samme skoleform.
Stk. 9. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang finder
stk. 8, nr. 1-4, ikke anvendelse. Børne- og undervisningsmi‐
nisteren fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 10. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om
inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for be‐
styrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt de til‐
synsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1.
Stk. 11. Frie grundskoler, som ved lovens ikrafttræden ik‐
ke er selvejende institutioner, kan opretholde deres hidtidige
status.
Stk. 12. 1) Bestyrelsesmedlemmer på skoler, der er god‐
kendt efter § 7 a, skal ved deres tiltræden underskrive en er‐
klæring om overholdelse af § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 5, stk. 2,
der skal offentliggøres på skolens hjemmeside.
Stk. 13. 2) Børne- og undervisningsministeren fastsætter
nærmere regler om indholdet af den erklæring, der er nævnt
i stk. 12.
§ 5 a. Børne- og undervisningsministeren kan godkende,
at en institution omfattet af denne lov også varetager skoleog undervisningsvirksomhed som efterskole, fri fagskole,
privat institution for gymnasial uddannelse og folkehøjskole
(kombineret institution). Godkendelse af en kombineret in‐
stitution er betinget af, at institutionen opfylder betingelser‐
ne i lovgivningen for at varetage sådan virksomhed, og at
institutionens værdigrundlag kan berettige kombinationen.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter reg‐
ler om kombinerede institutioner efter stk. 1, herunder om
godkendelse til tilskud, krav vedrørende bygningsforhold,
vedtægter og tilskud.
§ 5 b. Børne- og undervisningsministeren kan godkende,
at en fri grundskole (hovedskolen), der modtager statstilskud
efter denne lov, uanset § 5, stk. 6, 1. pkt., kan oprette og dri‐
ve en afdeling, hvor indskrevne elever på afdelingen gives
undervisning efter § 1. Hovedskolen og dens afdelinger har
den samme bestyrelse, jf. § 5, stk. 7, den samme leder, jf. §
6, stk. 1, 1. pkt., og den samme forældrekreds, jf. § 9.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministerens godkendelse
efter stk. 1 sker efter de regler, der gælder for oprettelse af
nye skoler. Det er endvidere en betingelse for godkendelse
efter stk. 1, at den enkelte afdeling er beliggende i samme
kommune (skolekommunen) som hovedskolen eller i en na‐
bokommune til hovedskolens skolekommune, og at hoved‐
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skolen maksimalt har to afdelinger som nævnt i stk. 1 og § 2
c i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.
Stk. 3. En hovedskoles beslutning om at oprette en afde‐
ling, jf. stk. 1, skal træffes i overensstemmelse med skolens
procedure for vedtægtsændring og indarbejdes i vedtægten,
når oprettelsen er godkendt. Beslutning om nedlæggelse af
en afdeling skal træffes i overensstemmelse med skolens
procedure for vedtægtsændring og indarbejdes i skolens
vedtægter.
Stk. 4. For undervisning på en afdeling, jf. stk. 1, gælder
de samme krav som til en fri grundskole. Undervisningen i
en afdeling kan dog uanset § 2, stk. 1 og 2, begrænses til at
omfatte elever i børnehaveklassen til og med 4. klassetrin.
For en afdeling omfattet af 2. pkt. gælder:
1) For en nyoprettet afdeling skal kravet i § 2, stk. 1, nr. 1,
være opfyldt i afdelingens tredje skoleår, og kravet i §
2, stk. 1, nr. 2, i afdelingens femte skoleår.
2) Uanset elevtalskravene i § 19, stk. 1, 1. og 2. pkt., ydes
tilskud i henhold til denne lov, hvis afdelingen har
mindst 20 elever.
3) Uanset elevtalskravene i § 19, stk. 1, 4. pkt., skal en
nyoprettet afdeling i det første skoleår pr. 5. september
have mindst 9 elever og i det andet skoleår pr. 5. sep‐
tember have mindst 15 elever.
Stk. 5. Eleverne i en afdeling, jf. stk. 1, tæller ikke med
ved beregningen af klassetrinskrav som nævnt i § 2, stk. 1
og 2, for hovedskolen eller andre afdelinger af hovedskolen.
Stk. 6. Ved beregning af statslige tilskud efter kapitel 4
betragtes en hovedskole og afdelinger, jf. stk. 1, som en
samlet skole, jf. dog stk. 5.
Stk. 7. Den kommune, hvori en afdeling er beliggende,
anses for afdelingens skolekommune, jf. § 3, stk. 4, § 8, stk.
1, § 9 b, stk. 1, § 9 g, stk. 1, § 11 b, stk. 2, nr. 2, og § 23.
§ 5 c. En fri grundskole, der modtager statstilskud efter
denne lov, kan i medfør af en skriftlig aftale mod vederlag
varetage administrative opgaver for andre frie grundskoler
omfattet af denne lov.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler om betingelserne for skolernes varetagelse af admini‐
strative opgaver for andre frie grundskoler, herunder om ka‐
rakteren og omfanget af de administrative opgaver.
§ 6. Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af
skolen. Lederen skal beherske dansk i skrift og tale. Dette
gælder dog ikke ledere ved de tyske mindretalsskoler eller
ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisnings‐
sprog end dansk, jf. § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.
Stk. 2. Skolens leder påser, at de undervisningspligtige
elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at foræl‐
drene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en
elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen
sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder for‐
lange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisnings‐
pligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrel‐
sen i elevens bopælskommune.
§ 6 a. Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale.
Dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler
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eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervis‐
ningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.
§ 7. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal lønog ansættelsesvilkår følge de af skatteministeren aftalte eller
fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsfor‐
hold.
Stk. 2. Skolen kan indgå overenskomst med en institution,
der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilret‐
telægger og varetager undervisning af skolens elever svaren‐
de til det, der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.
§ 7 a. 3) En skole, der anmeldes efter § 8 med henblik på
start af undervisningen inden den 1. august 2029, skal være
godkendt af børne- og undervisningsministeren, før under‐
visning på skolen kan begynde.
Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 skal børne- og under‐
visningsministeren påse, om
1) den nye skoles formål og virke må skønnes at ville væ‐
re i overensstemmelse med § 1, stk. 2, 2. pkt.,
2) personkredsen bag oprettelsen af den nye skole har el‐
ler har haft et virke, der ikke er foreneligt med § 1, stk.
2, 2. pkt., og som konkret må skønnes at kunne få be‐
tydning for den nye skoles opfyldelse af § 1, stk. 2, 2.
pkt.,
3) der er gennemsigtighed i sammensætningen af en even‐
tuel skolekreds el.lign. og
4) den nye skole, hvis den ønsker statstilskud, vil kunne
opfylde kravet i § 5, stk. 2.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler om behandling af en ansøgning om godken‐
delse efter stk. 1, herunder om krav til materiale, der skal
indsendes til brug for behandlingen, om frister for indsen‐
delse, om personlig underskrift på materialet, om personligt
fremmøde ved underskriften og afleveringen af materialet
og om offentliggørelse af visse dele af materialet på skolens
hjemmeside senest ved starten af undervisningen.
§ 8. Oprettelse af en fri grundskole skal anmeldes for
kommunalbestyrelsen i skolekommunen og for Børne- og
Undervisningsministeriet.
Stk. 2. Anmeldelse af en ny skole, der ønsker statstilskud,
indgives til Børne- og Undervisningsministeriet senest den
15. august året forud for skoleårets start. Ved anmeldelsen
indbetales et depositum til Børne- og Undervisningsministe‐
riet.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler om fremgangsmåden ved oprettelse af en fri grund‐
skole, som ønsker tilskud efter denne lov, herunder om fris‐
ter for indsendelse af materiale til brug for Børne- og Under‐
visningsministeriets sagsbehandling, anmeldelsesfrister og
anmeldelsesdepositum.
Kapitel 2 a
Folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.klasseprøver
§ 8 a. Eleverne på en fri grundskole, der giver undervis‐
ning på 8. og 9. klassetrin, aflægger folkeskolens afgangsek‐
samen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, medmindre
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skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at
den ikke afholder prøverne. Eleverne på en skoleafdeling,
der er godkendt til at undervise på et andet undervisnings‐
sprog end dansk, skal ikke aflægge prøverne, hvis skolen
har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke
afholder prøverne for disse elever.
Stk. 2. Eleverne på en skole eller en skoleafdeling, der er
godkendt til at undervise på et andet undervisningssprog end
dansk, og som har meddelt Børne- og Undervisningsmini‐
steriet, at den ikke afholder folkeskolens afgangseksamen,
prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, jf. stk. 1, kan af‐
lægge folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin
og 9.-klasseprøver i dansk, hvis skolen i øvrigt for disse ele‐
ver afholder en fremmed stats prøver, der svarer til folke‐
skolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasse‐
prøver. Skolen skal meddele Børne- og Undervisningsmini‐
steriet, hvilke elever der skal deltage i prøverne.
Stk. 3. Eleverne på en skole, der har meddelt Børne- og
Undervisningsministeriet, at den på grund af sit værdigrund‐
lag ikke giver undervisning i kristendomskundskab, skal ik‐
ke aflægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtræk‐
kes inden for den humanistiske fagblok.
Stk. 4. En skole kan ved meddelelse herom til Børne- og
Undervisningsministeriet beslutte, at dens elever ved udtræk
af prøve i historie aflægger prøve i dette fag ved afslutnin‐
gen af 8. klasse i stedet for ved afslutningen af 9. klasse.
Den anden prøve, som eleverne skal aflægge ved afslutnin‐
gen af 9. klasse, udtrækkes inden for både den humanistiske
og den naturfaglige fagblok.
Stk. 5. Eleverne på en skole, der har meddelt Børne- og
Undervisningsministeriet, at afholdelse af 9.-klasseprøve i
historie er uforeneligt med dens værdigrundlag, skal ikke af‐
lægge prøve i dette fag, men i et andet fag, der udtrækkes in‐
den for den humanistiske fagblok.
Stk. 6. En fri grundskole skal for sine elever afholde fol‐
keskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.klasseprøver, medmindre skolen har meddelt Børne- og Un‐
dervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne. De
regler om afgangseksamen, prøven på 8. klassetrin og 9.klasseprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever,
gælder tilsvarende for en fri grundskole og dens elever, jf.
dog stk. 1-5.
Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler om skolernes meddelelser og indsendelse af doku‐
mentation efter stk. 1-5, herunder om tidsfrister herfor.
§ 8 b. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet of‐
fentliggøre, om den tilbyder prøver efter § 8 a, herunder om
den delvist er fritaget for prøveafholdelse efter § 8 a,
stk. 2-5, og i forbindelse med indmeldelsen af børn i skolen
orientere forældrene herom.
§ 8 c. Børne- og undervisningsministeren kan fratage en
fri grundskole adgangen til at afholde folkeskolens afgangs‐
eksamen, prøve på 8. klassetrin og 9.-klasseprøver, hvis sko‐
len ikke overholder bestemmelserne herom i § 8 a.
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Kapitel 3
Tilsyn
Forældrekreds og bestyrelse
§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at
føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældre‐
kredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet
skal udøves, jf. dog § 9 a.
§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab
sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med
1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og,
hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en hel‐
hedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen,
3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2,
stk. 3, 1. pkt., og
4) donationer til skolen.
Stk. 2. Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet
i fællesskab træffe beslutning om, at tilsynet med de for‐
hold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved
selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af børneog undervisningsministeren, jf. § 9 e.
Stk. 3. Gennemføres en beslutning om selvevaluering, jf.
stk. 2, ikke, finder stk. 1 anvendelse.
Certificeret tilsynsførende
§ 9 b. Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a,
stk. 1, vælges af forældrekredsen for højst 2 år ad gangen.
Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbesty‐
relsen i skolekommunen om at udpege den eller de tilsyns‐
førende. Skolen skal underrette Børne- og Undervisningsmi‐
nisteriet om, hvem der er valgt eller udpeget til at føre til‐
syn.
Stk. 2. Den eller de tilsynsførende må ikke
1) tilhøre forældrekredsen,
2) være medlem af skolens bestyrelse,
3) være ansat på skolen,
4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri
grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmed‐
lemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,
5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er om‐
fattet af nr. 1-4, eller
6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, jf. stk.
1, have været elev på skolen eller gift eller nært be‐
slægtet med en elev på skolen eller have været omfattet
af nr. 1-5.
Stk. 3. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltræ‐
delsen som tilsynsførende være certificeret i henhold til § 9
c.
Stk. 4. Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsfø‐
rende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i
alt på skolen. Børne- og undervisningsministeren kan dog i
helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af 2. pkt.
Stk. 5. Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som
har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt.,
kan en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen,
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hvis pågældende inden for de seneste 2 år forud for det
skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen,
medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsfø‐
rende kan dog, efter en periode på 5 år siden den pågælden‐
de har fungeret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges
som tilsynsførende.
Stk. 6. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltræ‐
delsen indberette skriftligt til Børne- og Undervisningsmini‐
steriet, hvilke skoler den eller de tilsynsførende fører tilsyn
med. En tilsynsførende kan højst føre tilsyn med fem skoler
ad gangen. Børne- og undervisningsministeren kan dog i
helt særlige tilfælde godkende, at en tilsynsførende kan føre
tilsyn med flere end fem skoler.
Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler om valg af tilsynsførende.
Stk. 8. Skolen skal betale den eller de tilsynsførende en
godtgørelse efter regler, der fastsættes af børne- og under‐
visningsministeren, medmindre den eller de tilsynsførende
har fraskrevet sig retten til godtgørelse.
Stk. 9. Børne- og undervisningsministeren kan udstede
påbud til en certificeret tilsynsførende om inden for en nær‐
mere bestemt frist at forbedre en mangelfuld tilsynsindsats.
Opfylder den eller de tilsynsførende ikke kravene til tilsynet
i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan
børne- og undervisningsministeren udstede påbud til foræl‐
drekredsen om inden for en nærmere angivet frist at vælge
en eller flere nye tilsynsførende eller at anmode kommunal‐
bestyrelsen om at udpege en eller flere nye tilsynsførende.
§ 9 c. Børne- og Undervisningsministeriet certificerer ef‐
ter indstilling fra skoleforeningerne de tilsynsførende, der er
nævnt i § 9 b, stk. 1.
Stk. 2. En tilsynsførende skal for at opnå certificering
1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger,
at den pågældende er i stand til at varetage et tilsyn
med undervisningen på grundskoleniveau, og
2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet fø‐
res på de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, som
har fået godkendt et andet undervisningssprog end
dansk, jf. § 2, stk. 3.
Stk. 3. De kvalifikationer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, kan
erhverves ved at gennemføre et uddannelsesforløb, der giver
indsigt i tilsynsopgaverne, tilsynets udførelse og afrapporte‐
ring. Personer, der på anden måde kan dokumentere, at de
opfylder kravene i stk. 2, nr. 1, kan tillige certificeres.
Stk. 4. Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn, som
har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt.,
skal den tilsynsførende gennemgå den del af det uddannel‐
sesforløb, som er nævnt i stk. 3, der særlig vedrører kravet i
§ 1, stk. 2, 2. pkt., hvis den del ikke tidligere er erhvervet,
eller hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsførende
har gennemført uddannelsesforløbet. Børne- og undervis‐
ningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde fravige 1.
pkt.
Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren fastsætter reg‐
ler om certificeringsordningen.
1)

§ 9 d. Den eller de tilsynsførende skal
aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen,
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2)

overvære undervisningen i et omfang afstemt efter sko‐
lens størrelse,
3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagom‐
råder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles
i,
4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med
skolens leder og lærere og
5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige
og pædagogiske kvalitet.
Stk. 2. Den eller de tilsynsførendes overværelse af skolens
undervisning, jf. stk. 1, nr. 2, skal have et omfang svarende
til mindst én hel skoledag.
Stk. 3. Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysnin‐
ger til den eller de tilsynsførende, som er nødvendige for til‐
synets gennemførelse.
Stk. 4. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en
skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens be‐
styrelse om tilsynet efter § 9 a, stk. 1. Er der blandt flere til‐
synsførende uenighed om affattelsen af tilsynserklæringen,
skal dette fremgå af erklæringen. Enhver tilsynsførende har
ret til at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen. Til‐
synserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside
på internettet.
Stk. 5. Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklærin‐
gen, jf. stk. 4, oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regn‐
skabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme
donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive
moms. Er det tilfældet, skal donators navn og adresse og
størrelsen af donationen eller donationerne oplyses.4) Til‐
synserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den
samlede størrelse af alle donationer.
Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler om indholdet i og formen for afgivelse af den tilsyns‐
erklæring, der er nævnt i stk. 4, herunder regler om, at til‐
synserklæringen skal afgives i elektronisk form, og om, i
hvilket digitalt format tilsynserklæringen skal afgives.
Stk. 7. Skønner den eller de tilsynsførende, at elevernes
standpunkt i et eller flere fag, jf. § 9 a, stk. 1, nr. 1, ikke står
mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, eller
at skolens undervisning ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2,
1. pkt., fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, til
forbedring af forholdene. Det samme gælder, hvis den eller
de tilsynsførende skønner, at skolen ikke opfylder kravene i
§ 1, stk. 2, 2. pkt., eller § 2, stk. 3, 1. pkt. Hvis den eller de
tilsynsførende efter fristens udløb finder, at kravet om for‐
bedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, udfærdiger den
eller de tilsynsførende en erklæring herom, som sendes i hø‐
ring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den el‐
ler de tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet
om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes
en begrundet indberetning herom med de eventuelt afgivne
høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet.
Selvevaluering
§ 9 e. Børne- og Undervisningsministeriet godkender ef‐
ter indstilling fra de frie grundskolers skoleforeninger mo‐
deller for, hvordan frie grundskoler kan foretage selvevalue‐
ringer, jf. § 9 a, stk. 2.
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Stk. 2. Skoler, der foretager selvevaluering efter en model
godkendt i medfør af stk. 1, skal mindst hvert tredje år gen‐
nemføre en sådan evaluering.
Stk. 3. Skolen skal løbende offentliggøre resultatet af eva‐
lueringen og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op
herpå, på skolens hjemmeside på internettet.
Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter reg‐
ler om selvevaluering, herunder om kriterierne for godken‐
delse af evalueringsmodeller.

lige tilfælde træffe afgørelse om, at skolen ikke længere er
omfattet af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen
ikke kan modtage tilskud efter loven, hvis ministeren finder,
at skolen åbenlyst ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt.
Eventuel fortsat undervisning på skolen af børn i den under‐
visningspligtige alder vil herefter være omfattet af kapitel 8.

Statens tilsyn med undervisningen m.v.

Tilskud til generelle driftsudgifter

§ 9 f. Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med,
at frie grundskoler overholder § 1, stk. 2-4, § 1 a og § 2, stk.
3, 1. pkt.
Stk. 2. 5) Børne- og undervisningsministeren kan som led
i et tilsyn med en skole pålægge bestyrelsesmedlemmer at
underskrive en erklæring om overholdelse af § 1, stk. 2, 2.
pkt., og § 5, stk. 2, der skal offentliggøres på skolens hjem‐
meside.
Stk. 3. 6) Børne- og undervisningsministeren fastsætter
nærmere regler om indholdet af den erklæring, der er nævnt
i stk. 2.

§ 10. Staten yder et generelt driftstilskud til de frie grund‐
skoler ud fra antal årselever ved skolerne. Ved opgørelsen af
antal årselever ved skolerne medregnes ikke børn af foræl‐
dre, der ikke er bosat i Danmark. Børne- og undervisnings‐
ministeren kan fastsætte regler, der fraviger dette krav i til‐
fælde, hvor der foreligger en særlig tilknytning til Danmark,
eller eleverne er i Danmark i forbindelse med et offentligt
accepteret formål. Børne- og undervisningsministeren kan
fastsætte nærmere regler om betingelserne for at modtage
tilskud.
Stk. 2. Antal årselever opgøres som 7/12 af antal elever
opgjort pr. 5. september året før finansåret og 5/12 af antal
elever opgjort pr. 5. september i finansåret. Antal årselever
ved beregning af grundtilskud, fællesudgiftstilskud og un‐
dervisningstilskud, jf. § 11, stk. 5, og antal årselever ved ko‐
stafdelinger, jf. § 13, beregnes på samme måde. Dog opgø‐
res antallet af årselever ved beregning af undervisningstil‐
skud til elever på 10. klassetrin som 7/12 af antallet af elever
opgjort pr. 5. september året før finansåret og 5/24 af antal‐
let af elever opgjort pr. 5. februar i finansåret og 5/24 af an‐
tallet af elever opgjort pr. 5. september i finansåret. Antallet
af årskostelever på 10. klassetrin opgøres på samme måde.
Stk. 3. Det gennemsnitlige tilskud pr. årselev fastsættes på
de årlige finanslove med udgangspunkt i summen af
1) den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkesko‐
len eksklusive udgiften til pension og
2) 15 pct. af den beregnede årlige pensionsgivende lønud‐
gift på alle frie grundskoler til ledere, lærere og børne‐
haveklasseledere ansat den 5. september 1995 delt med
det samlede elevtal pr. 5. september 1995. Dog indgår
den pensionsgivende lønudgift i forbindelse med ko‐
stafdelinger og elever med svære handicap ikke i be‐
regningen.
Stk. 4. Beløbene i stk. 3, nr. 1 og 2, pris- og lønreguleres
frem til det pågældende finansår.
Stk. 5. Med virkning fra den 1. januar 2017 fradrages i
forbindelse med fastsættelsen af det gennemsnitlige tilskud
pr. årselev, jf. stk. 3, i 2017 et beløb til de frie grundskolers
samlede bidrag til finansieringen af Børne- og Undervis‐
ningsministeriets omkostninger i forbindelse med varetagel‐
sen af opgaverne efter § 9 b, stk. 6, og § 9 d, stk. 6. Beløbet
opgøres som det samlede bidrag til Børne- og Undervis‐
ningsministeriet delt med antallet af årselever, der er bud‐
getteret med på finansloven. Det samlede bidrag til Børneog Undervisningsministeriet fastsættes på finansloven.

§ 9 g. Børne- og undervisningsministeren kan føre et
skærpet tilsyn med en skole. Børne- og undervisningsmini‐
steren kan i den forbindelse beslutte, at kommunalbestyrel‐
sen i skolekommunen skal føre dette tilsyn eller dele deraf.
Stk. 2. Som led i et skærpet tilsyn med fokus på, hvorvidt
en skole lever op til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., deltager Bør‐
ne- og Undervisningsministeriet som observatør ved skolens
bestyrelsesmøder og eventuelle generalforsamlinger og for‐
ældremøder. Børne- og Undervisningsministeriet kan udpe‐
ge en observatør til at deltage i de nævnte møder på ministe‐
riets vegne.
Stk. 3. Videregiver børne- og undervisningsministeren til
brug for udøvelsen af tilsynet dokumenter, der ifølge lov om
offentlighed i forvaltningen eller forvaltningsloven er inter‐
ne, til en udpeget observatør, mister dokumenterne ikke som
følge heraf deres interne karakter. Dokumenter, der er udar‐
bejdet af observatøren og ikke afgivet til udenforstående,
anses i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og
forvaltningsloven for interne dokumenter, selv om de er vi‐
deregivet fra observatøren til ministeren, hvis dette sker som
led i udøvelsen af tilsynet.
Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter reg‐
ler om skærpet tilsyn, herunder om tilsynsprocessen, og
hvilke redskaber der kan anvendes, herunder test.
§ 9 h. Finder børne- og undervisningsministeren på bag‐
grund af et skærpet tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig sikker‐
hed for, at en skole opfylder kravene i § 1, stk. 2, 1. eller 2.
pkt., kan ministeren træffe afgørelse om, at skolen ikke læn‐
gere omfattes af lovens regler om frie grundskoler, og at
skolen ikke kan modtage tilskud efter loven. Eventuel fort‐
sat undervisning på skolen af børn i den undervisningspligti‐
ge alder vil herefter være omfattet af kapitel 8.
Stk. 2. 7) Børne- og undervisningsministeren kan, selv om
der ikke har været ført et skærpet tilsyn med en skole, i sær‐
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§ 10 a. En skole, der overtager samtlige elever eller hele
klasser fra en fri grundskole, der ophører med sin virksom‐
hed i løbet af skoleåret, således at eleverne kan fuldføre sko‐
leåret samlet, kan fra overtagelsestidspunktet få indregnet
den lukkede skoles elevtal henholdsvis klassens elevtal pr.
den seneste 5. september ved beregning af tilskud efter § 11,
stk. 5, bygningstilskud efter § 12, tilskud til skolefritidsord‐
ning efter § 15 og eventuelt tilskud til kostafdeling efter
§ 13.
§ 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på
finansloven:
1) Et særligt tilskud
a) til specialundervisning og anden specialpædago‐
gisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,
b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og
c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et
særligt behov herfor.
2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af ele‐
ver med svære handicap.
3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af to‐
sprogede elever.
4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller an‐
den faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og
som ikke kan understøttes alene ved brug af undervis‐
ningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på
elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. §
3, stk. 1, nr. 2.
5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning,
lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse,
og særlige lærerlønudgifter.
6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler.
7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til
varetagelse af fælles opgaver om tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nær‐
mere regler om administration af tilskuddet i stk. 1, nr. 1,
herunder om skolernes ansøgning, frister, tildeling og udbe‐
taling, udbetaling af forskud til skolerne og tilbagebetaling
fra skolerne.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme,
at tilskuddene efter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3,
fordeles mellem skolerne af den selvejende institution For‐
delingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis
vedtægter godkendes af børne- og undervisningsministeren.
Fordelingssekretariatet fordeler endvidere tilskuddet efter
stk. 1, nr. 7, mellem skolernes foreninger. Fordeling af til‐
skud til lærernes efteruddannelse kan fordelingssekretariatet
efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsmini‐
steren, overlade til skoleorganisationer og lignende, der vir‐
ker inden for lovens område. Børne- og undervisningsmini‐
steren kan tillægge fordelingssekretariatet yderligere opga‐
ver af administrativ karakter på de frie grundskolers område.
Fordelingssekretariatet kan fra skolerne indhente de oplys‐
ninger, der er nødvendige for varetagelsen af dets opgaver i
henhold til 1. og 3. pkt. Med forældrenes samtykke kan for‐
delingssekretariatet efter anmodning fra en fri grundskole
elektronisk indhente de økonomiske oplysninger fra skatte‐
myndighederne, der er nødvendige for varetagelsen af sekre‐
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tariatets opgaver i henhold til § 17, stk. 1. Forvaltningsloven
og offentlighedsloven gælder for fordelingssekretariatets
virksomhed. Børne- og undervisningsministeren kan fast‐
sætte nærmere regler om administrationen af fordelingsse‐
kretariatets opgaver.
Stk. 4. Tilskud efter stk. 1, nr. 6, fordeles mellem skolerne
af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.
Børne- og undervisningsministeren kan tillægge Deutscher
Schul- und Sprachverein für Nordschleswig yderligere op‐
gaver vedrørende administration af tilskud til tyske mindre‐
talsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nord‐
schleswig kan fra skolerne indhente de oplysninger, der er
nødvendige for tilskudsadministrationen. Børne- og under‐
visningsministeren kan fastsætte regler herom. Ved behand‐
lingen af opgaver, som Deutscher Schul- und Sprachverein
für Nordschleswig gennemfører efter 1. og 2. pkt. og § 14,
gælder bestemmelserne i forvaltningsloven og offentlig‐
hedsloven for foreningen og dennes medarbejdere.
Stk. 5. Driftstilskudsbevillingen med fradrag af de særlige
tilskud, der er nævnt i stk. 1, opdeles i grundtilskud, fælles‐
udgiftstilskud og undervisningstilskud. På de årlige finans‐
love fastsættes, hvor stor en del af driftstilskudsbevillingen
der afsættes til hver af de tre tilskudsformer.
Stk. 6. Grundtilskud fordeles til hver skole med samme
beløb, idet der dog fastlægges et maksimalt beløb pr. års‐
elev. Fællesudgiftstilskud fordeles med en takst pr. årselev
for op til et på de årlige finanslove fastsat antal årselever
(takst 1) og en anden lavere takst pr. årselev for øvrige årse‐
lever (takst 2). Undervisningstilskud fordeles med en takst
pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september
året før finansåret (takst 1), en anden takst pr. årselev for
elever på højst 9. klassetrin, der var over 13 år den 5. sep‐
tember året før finansåret (takst 2), og en tredje takst pr. års‐
elev for elever på 10. klassetrin (takst 3). Beløbene og tak‐
sterne fastlægges på grundlag af skolens geografiske belig‐
genhed (regionaliseringsfaktoren). Beløbene og taksterne
samt regionaliseringsfaktoren fastsættes på de årlige finans‐
love.
Stk. 7. Ved ændring i antallet af årselever til og med 9.
klassetrin, der følger af, at antallet af elever pr. 5. september
året før finansåret afviger fra antallet af elever pr. 5. septem‐
ber i finansåret, reguleres tilskuddet til den enkelte skole ud
fra taksterne pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf.
stk. 6, og afvigelsen i antallet af årselever. Ved ændring i
antallet af årselever på 10. klassetrin, der følger af, at antal‐
let af elever pr. 5. september året før finansåret afviger fra
antallet af elever pr. 5. februar og pr. 5. september i finans‐
året, reguleres tilskuddet til den enkelte skole ud fra takster‐
ne pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf. stk. 6, og af‐
vigelsen i antallet af årselever.
Stk. 8. I det finansår, hvor en skole oprettes, tildeles sko‐
len et driftstilskud pr. årselev, som svarer til det gennemsnit‐
lige driftstilskud pr. årselev, der er fastsat på finansloven, jf.
§ 10, stk. 3 og 4.
§ 11 a. Staten yder hver enkelt skole et tilskud til inklu‐
sion efter § 11, stk. 1, nr. 4, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. Taksterne
for tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove for skoler
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med henholdsvis 0-149 elever, 150-299 elever, 300-449 ele‐
ver og 450 elever og derover. Tilskuddet ydes på grundlag
af skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betin‐
gelser for og beregning af tilskud.
§ 11 b. Tilskud til specialundervisning og anden special‐
pædagogisk bistand efter § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, ydes med
en takst for den første elev, der opfylder betingelserne i stk.
2, og en eller to lavere takster for efterfølgende elever, der
opfylder betingelserne i stk. 2. Taksterne fastsættes på de år‐
lige finanslove. Tilskuddet beregnes på grundlag af antallet
af skolens elever pr. 5. september i året før finansåret, der
opfylder betingelserne i stk. 2. For skoler, der ikke har et be‐
regningsgrundlag, fastsætter børne- og undervisningsmini‐
steren beregningsgrundlaget individuelt.
Stk. 2. En elev indgår i skolens beregningsgrundlag for
tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand, jf. stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Eleven modtager specialundervisning og anden special‐
pædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.
2) Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra
pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen,
jf. § 3, stk. 4, om, at elevens støttebehov er mindst 9
ugentlige undervisningstimer. For de tyske mindretals‐
skoler kan udtalelsen erstattes af en tilsvarende udtalel‐
se fra Deutscher Schul- und Sprachverein für Nord‐
schleswig.
3) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for
den pågældende elev.
Stk. 3. Til skoler, der har en særlig specialundervisnings‐
profil, ydes der herudover et særskilt tilskud til specialun‐
dervisning og anden specialpædagogisk bistand efter § 11,
stk. 1, nr. 1, litra a, når skolen opfylder følgende betingelser:
1) Det er offentliggjort på skolens hjemmeside, at skolen
har en særlig specialundervisningsprofil.
2) Skolen har i gennemsnit pr. 5. september de 3 forudgå‐
ende år før finansåret haft mindst 13 elever, der opfyl‐
der betingelserne i stk. 2.
3) Skolen opfylder særlige krav fastsat af børne- og un‐
dervisningsministeren til kvalitetssikring af skolens
specialundervisning, jf. stk. 8.
Stk. 4. Skolen skal for elever, der opfylder betingelserne i
stk. 2, systematisk og løbende evaluere indsatsen over for
eleven.
Stk. 5. Det er en betingelse for, at en skole kan modtage
tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand efter stk. 1 og 3, at skolen i finansåret har en eller
flere elever, der opfylder betingelserne i stk. 2, i samlet set
mindst 50 skoledage. Skolen redegør særskilt for tilskuddets
anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.
Stk. 6. Tilskud til specialundervisning og anden special‐
pædagogisk bistand i medfør af stk. 3 ydes som en tillægs‐
takst pr. elev, der opfylder betingelserne i stk. 2, fra og med
skolens 13. elev, der opfylder betingelserne i stk. 2.
Stk. 7. Beslutningen om, at skolen skal have en særlig
specialundervisningsprofil, jf. stk. 3, skal være truffet i over‐
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ensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring.
Senest den 1. oktober i året før finansåret skal skolen have
opfyldt særlige krav til kvalitetssikring, jf. stk. 3, nr. 3, og
offentliggjort dette på sin hjemmeside.
Stk. 8. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler om tilskuddene, herunder om ansøgning,
frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling. Børne- og
undervisningsministeren kan endvidere fastsætte nærmere
regler om beregningsgrundlaget for skoler, der er omfattet af
stk. 1, 4. pkt., samt regler om særlige krav til kvalitetssik‐
ring af skolens specialundervisning, jf. stk. 3, nr. 3.
Bygningstilskud
§ 12. Staten yder bygningstilskud ud fra antal elever pr. 5.
september året før finansåret. Det gennemsnitlige bygnings‐
tilskud pr. elev fastsættes på de årlige finanslove.
Tilskud til kostafdelinger
§ 13. Staten yder tilskud til skoler med kostafdelinger ud
fra antal årskostelever og et tilskud pr. årskostelev. Ved op‐
gørelsen af antal årskostelever medregnes alene elever, der
mindst er fyldt 11 år ved skoleårets begyndelse, og som ikke
er børn af lærere og andre ansatte på skolen eller på andre
skoler og uddannelsesinstitutioner, der har bygningsfælles‐
skab med skolen. Tilskuddet pr. årskostelev fastsættes på de
årlige finanslove, jf. § 10, stk. 2, om beregningen af antal
årselever.
Stk. 2. For at modtage tilskud til en kostafdeling skal sko‐
len have mindst 18 årskostelever i året før finansåret. Der
kan dog ydes tilskud til en kostafdeling fra skoleårets be‐
gyndelse, hvis antallet af kostelever pr. 5. september er
mindst 18.
Tilskud til tyske mindretalsskoler
§ 14. Staten yder supplerende tilskud til tyske mindretals‐
skoler inden for en årlig bevilling, der fastsættes på finanslo‐
ven. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
fordeler tilskuddet til skolerne.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler om ordningen og administrationen heraf.
Tilskud til skolefritidsordninger
§ 15. Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra
antal årselever, der er indskrevet i skolefritidsordningen fra
skolens børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Børne- og under‐
visningsministeren fastsætter regler om beregning af antal
årselever. Antallet af årselever kan ikke overstige antallet af
elever pr. 5. september året før finansåret. Tilskuddet pr.
årselev fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 2. Tilskuddet ydes kun til skolefritidsordninger, hvor
der opkræves forældrebetaling.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nær‐
mere regler om tilskud til skolefritidsordninger og om en
mindstegrænse for forældrebetaling.
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Specielle tilskud
§ 16. (Ophævet)
§ 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til
nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger
og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling
inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove.
Tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling
for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for op‐
hold på en kostafdeling fastsættes under hensyn til elevens
og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopæls‐
kommunen yder tilskud til skolepengene, forældrebetalingen
eller opholdet.
Stk. 2. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordrings‐
udgifter mellem skole og hjem af syge elever inden for be‐
villinger, der fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 3. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordrings‐
udgifter i forbindelse med introduktionskurser og brobyg‐
ning inden for en bevilling, der fastsættes på de årlige fi‐
nanslove. Tilskuddet fordeles til de enkelte skoler af forde‐
lingssekretariatet, jf. § 11, stk. 3, som fastsætter kriterier for
fordelingen, herunder om egendækning. Tilskuddet udbeta‐
les forud til fordelingssekretariatet. Fordelingssekretariatet
skal føre et særskilt regnskab for ordningen.
Stk. 4. Skolen kan af egne midler yde befordringstilskud,
herunder til ordninger, der er fælles for skolens elever og
andre frie grundskolers elever, f.eks. i form af en busrute.
Stk. 5. En kommunalbestyrelse, der i henhold til § 26 i lov
om folkeskolen har etableret befordring for folkeskoleelever
med skolebus, kan beslutte, at elever ved frie grundskoler
kan benytte denne.
§ 17 a. (Ophævet)
Almindelige regler om tilskud, indtægter m.v.
§ 18. Skolen disponerer frit ved anvendelsen af tilskud
under ét, idet formålene med disse forudsættes opfyldt.
Stk. 2. En kombineret institution, jf. § 5 a, disponerer frit
ved anvendelsen af det samlede tilskud i medfør af lovene
for de enkelte skoleformer, idet formålene med tilskuddene
forudsættes opfyldt.
Stk. 3. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal
indgås på vilkår, der ikke er ringere for skolen end sædvan‐
lige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i
markedsvilkårene tilsiger det.8) En skole, der vil lade hoved‐
parten af skole- og undervisningsvirksomheden overgå fra at
foregå i bygninger eller lokaler, som skolen ejer, til at foregå
i lejede bygninger eller lokaler, skal, forinden skolen indgår
endelige salgs- og lejeaftaler, senest 4 uger før skriftligt ori‐
entere børne- og undervisningsministeren herom, herunder
fremsende udkast til de påtænkte salgs- eller lejeaftaler.
Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler om huslejeaftaler, herunder i særlige tilfælde
bestemme, at huslejeaftaler skal indgås på andre vilkår end
dem, der er nævnt i stk. 3.
Stk. 5. For skoler, der ikke har modtaget tilskud i 1996,
kan børne- og undervisningsministeren fastsætte nærmere
regler om udgifter til bygninger og arealer. Den maksimale
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udgift pr. årselev til bygninger og arealer fastsættes på de år‐
lige finanslove.
Stk. 6. Skolerne kan opspare tilskud til anvendelse i føl‐
gende finansår og optage lån til skole- og undervisningsvirk‐
somhed.
Stk. 7. En skole kan kun anvende bygninger til skolens
skole- og undervisningsformål, når bygningerne er godkendt
hertil af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder.
§ 19. Tilskud i henhold til denne lov kan kun ydes til sko‐
ler, der sammenlagt i børnehaveklasse og på 1.-7. klassetrin
har mindst 32 elever beregnet enten som elevtallet pr. 5.
september året før finansåret eller som et gennemsnit af
elevtallene pr. 5. september året før finansåret og de 2 forud‐
gående år. Der kan dog ydes tilskud til skoler fra skoleårets
begyndelse svarende til de takster, der er fastsat på finanslo‐
ven, jf. § 11, stk. 6, hvis antallet af elever sammenlagt i bør‐
nehaveklasse og på 1.-7. klassetrin pr. 5. september er
mindst 32. For skoler med kostafdeling, jf. § 2, stk. 4, gæl‐
der betingelserne i 1. og 2. pkt. dog for børnehaveklasse til
og med 9. klassetrin. En nyoprettet skole skal i det første
skoleår pr. 5. september have mindst 14 elever og i det andet
skoleår pr. 5. september mindst 24 elever, jf. dog § 13, stk.
2, om kostafdelinger. Dette gælder dog ikke, hvis skolen op‐
rettes med henblik på at varetage sin skole- og undervis‐
ningsvirksomhed i bygninger, som har tilhørt en fri grund‐
skole, der er nedlagt umiddelbart forud for oprettelsen og
med overvejende samme elever og personale som den ned‐
lagte skole. Skoler, der hidtil har kunnet få dispensation fra
elevtalskravene, skal ikke overholde elevtalskravene i 1. og
2. pkt., men det elevtalskrav, som den enkelte skoles dispen‐
sation har givet mulighed for.
Stk. 2. Tilskud til nyoprettede skoler kan kun ydes med
virkning fra begyndelsen af et skoleår.
Stk. 3. Stk. 1, 1., 2. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendel‐
se på filialer, jf. § 5, stk. 6, 2. pkt. Elever, der undervises i
filialen, tæller ikke med ved hovedskolens opgørelse af sit
elevtal.
§ 20. Skolen skal have andre indtægter end statstilskudde‐
ne. Børne- og undervsningsministeren kan fastsætte nærme‐
re regler herom.
§ 20 a. Skolens midler skal forvaltes, så de bliver til størst
mulig gavn for skolen.
Stk. 2. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens
daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbrin‐
ges på en eller flere af følgende måder:
1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i
Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter,
Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre
danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske
stat eller en dansk kommune står som udsteder eller ga‐
rant.
4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset
fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter

Side 103

14. august 2019.

11

deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver,
der er nævnt i nr. 2 og 3.
Stk. 3. Skolen kan uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 4,
under størst mulig hensynstagen til sikkerheden i fornødent
omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med be‐
grænset hæftelse eller aktier i det pengeinstitut, som skolen
bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbevi‐
ser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m.,
hvis skolen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og
aktierne skal afhændes, hvis skolen skifter pengeinstitut el‐
ler ikke længere opnår den forudsatte fordel.
§ 20 b. Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn
med, at frie grundskoler, der modtager statstilskud efter den‐
ne lov, overholder lovens bestemmelser om skolernes øko‐
nomisk-administrative forhold, herunder betingelserne for
statstilskuddene.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan indhente
alle oplysninger fra skolerne, herunder ved skolebesøg, om
uddannelserne, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaftaler,
aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skolernes
drift i øvrigt og om bestyrelsens medlemmer, jf. § 5, stk. 8
og 9, til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af års‐
rapporter, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af stati‐
stik. Børne- og Undervisningsministeriet kan endvidere ind‐
kalde oplysninger fra det fordelingssekretariat, der er nævnt
i § 11, stk. 3, og Deutscher Schul- und Sprachverein für
Nordschleswig om økonomiske forhold, herunder regnska‐
ber, husleje- og ejendomsaftaler samt statistiske oplysnin‐
ger. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at
sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herun‐
der fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske. Børne- og
undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler her‐
om.
Stk. 3. 9) Børne- og undervisningsministeren kan som led i
et tilsyn med en skoles overholdelse af kravet i § 5, stk. 2,
beslutte, at Børne- og Undervisningsministeriet deltager
som observatør ved skolens bestyrelsesmøder og eventuelle
generalforsamlinger og forældremøder. Børne- og Undervis‐
ningsministeriet kan udpege en observatør til at deltage i de
nævnte møder på ministeriets vegne. § 9 g, stk. 3, finder til‐
svarende anvendelse.
§ 20 c. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler om elektronisk kommunikation mellem skolen og
Børne- og Undervisningsministeriet, mellem skolen og an‐
dre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner om‐
fattet af Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning
samt mellem skolen og brugerne af skolen, herunder om an‐
vendelse af digital signatur.
§ 21. Tilskud efter denne lov udbetales endeligt inden for
det enkelte finansår. Børne- og undervisningsministeren kan
fastsætte regler om udbetaling af forskud i løbet af finans‐
året, indtil grundlaget for tilskudsberegningen er opgjort.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan for skoler,
der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller
aftaler, jf. § 7, der er fastsat eller indgået i henhold til loven,
eller børne- og undervisningsministerens påbud, jf. § 24 a,
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tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis
eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Børne- og
undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade
tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs
eller taget under rekonstruktionsbehandling, eller når der i
øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles.
Børne- og undervisningsministeren kan desuden kræve til‐
skud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen
eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.
Stk. 3. Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales i medfør
af stk. 2, tilfalder staten.
Stk. 4. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kom‐
mende tilskudsudbetalinger.
§ 21 a. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere
træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en skole,
herunder en ny skole, hvis der efter ministerens skøn ikke er
tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder kravet i § 5,
stk. 2, om uafhængighed og forvaltning af skolens midler.
Der kan herved navnlig lægges vægt på, om
1) skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med
skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger
m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen
styres af andre,
2) skolen indgår lejemål eller andre aftaler, der indebærer
en nærliggende risiko for, at skolen styres af andre,
3) skolens midler anvendes til formål uden for skolen,
4) skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økono‐
misk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institu‐
tioner m.fl. eller
5) skolens elever udfører arbejde, herunder indsamlingsar‐
bejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for
skoleformen.
§ 21 b. Såfremt børne- og undervisningsministeren i med‐
før af § 21 a, jf. § 5, stk. 2, har besluttet, at tilskuddet i sin
helhed bortfalder, kan skolen generhverve tilskudsretten i
overensstemmelse med reglerne for nye skoler, jf. § 8,
stk. 2. I øvrige tilfælde kan skolen generhverve tilskudsret‐
ten, når de forhold, som har givet anledning til bortfald af
tilskuddet efter § 21, stk. 2, er bragt i orden.
§ 21 c. Hvis en skoles tilskud er helt bortfaldet efter § 21,
stk. 2, fordi skolen ikke opfylder kravet i § 2, stk. 3, om, at
undervisningssproget er dansk, er den ikke længere en fri
grundskole efter denne lov. Eventuel fortsat undervisning på
skolen er herefter omfattet af bestemmelserne i kapitel 8,
herunder bestemmelserne om kommunalbestyrelsens tilsyn
med undervisningen.
§ 22. 10) Skolen må ikke modtage anonyme donationer.
Stk. 2. Skolen skal inden 30 dage efter modtagelse af en
donation på over 20.000 kr. eksklusive moms skriftligt rede‐
gøre for, om der er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen ved
modtagelse af donationen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2.
pkt., og § 5, stk. 2. Den skriftlige redegørelse underskrives
af skolens bestyrelse.
Stk. 3. Modtager en skole donationer i strid med stk. 1 el‐
ler 2, skal skolen returnere donationen til donatoren inden
30 dage fra modtagelsen. Donationer, der ikke kan returne‐
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res til donatoren inden 30 dage fra modtagelsen, skal overfø‐
res til en konto hos Børne- og Undervisningsministeriet in‐
den for samme frist.
Stk. 4. En donator, hvis donation er overført til en konto
hos Børne- og Undervisningsministeriet, jf. stk. 3, kan, ind‐
til 6 måneder efter at donationen er overført, kræve donatio‐
nen tilbagebetalt fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Stk. 5. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden
for fristen i stk. 4, tilfalder statskassen.
§ 22 a. Skolen må ikke modtage donationer på over
20.000 kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og
EØS, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Skolen må ikke indgå aftaler om leje af lokaler,
bygninger eller arealer ejet af en offentlig myndighed eller
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og
EØS, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan efter an‐
søgning godkende, at en skole modtager en donation på over
20.000 kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og
EØS, og at en skole indgår aftale om leje af lokaler, bygnin‐
ger eller arealer ejet af en offentlig myndighed eller fysiske
eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, hvis
der efter ministerens skøn er tilstrækkelig sikkerhed for, at
skolen ved modtagelse af en donation omfattet af stk. 1 og
ved indgåelse af en aftale om leje af lokaler, bygninger eller
arealer omfattet af stk. 2 opfylder kravene i § 1, stk. 2, og §
5, stk. 2.
Stk. 4. Skolen skal i sin ansøgning om godkendelse efter
stk. 3 skriftligt redegøre for, om der er tilstrækkelig sikker‐
hed for, at skolen ved modtagelse af en donation omfattet af
stk. 1 og ved indgåelse af en aftale om leje af lokaler, byg‐
ninger eller arealer omfattet af stk. 2 opfylder kravene i § 1,
stk. 2, og § 5, stk. 2.
Stk. 5. Modtager en skole donationer i strid med stk. 1,
skal skolen returnere donationen til donatoren inden 90 dage
fra modtagelsen. Har skolen inden 90 dage efter modtagel‐
sen af en donation ansøgt børne- og undervisningsministe‐
ren om godkendelse heraf, jf. stk. 3, og har ministeren afslå‐
et ansøgningen, skal skolen returnere donationen til donato‐
ren inden 30 dage efter skolens modtagelse af børne- og un‐
dervisningsministerens afslag på skolens ansøgning. Donati‐
oner, der ikke kan returneres til donatoren inden fristerne i
1. og 2. pkt., skal overføres til en konto hos Børne- og Un‐
dervisningsministeriet inden for fristerne.
Stk. 6. En donator, hvis donation er overført til en konto
hos Børne- og Undervisningsministeriet, jf. stk. 5, kan, ind‐
til 6 måneder efter at donationen er overført, kræve donatio‐
nen tilbagebetalt fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Stk. 7. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden
for fristen i stk. 6, tilfalder statskassen.
Kommunale tilskud

Nr. 816.

1)

2)
3)

4)

Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til
nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for
ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under
hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold,
tilskud til driften af skolefritidsordninger,
tilskud til specialundervisning og anden specialpæda‐
gogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i
dansk af tosprogede elever og
tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsud‐
gifter.
Sociale klausuler

§ 23 a. Børne- og undervisningsministeren kan ved ydelse
af tilskud til frie grundskoler stille vilkår, der fremmer for‐
målet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (sociale klau‐
suler). Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler herom.
Kapitel 5
Regnskab og revision
§ 24. Skolens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne
opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af børne- og
undervisningsministeren. Regnskaberne skal revideres af en
statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. Bestyrel‐
sen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhæn‐
gighed i revisorloven. Bestyrelsen må endvidere ikke antage
en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendom‐
me m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber,
foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udle‐
jer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Bør‐
ne- og undervisningsministeren fastsætter regler om, hvor‐
når lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Opfylder revisor
ikke på tilfredsstillende måde kravene til revision i henhold
til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsides‐
ætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan børne- og
undervisningsministeren pålægge bestyrelsen inden for en
nærmere angiven frist at udpege en anden revisor.
Stk. 2. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten til
Børne- og Undervisningsministeriet skal bestyrelsesmed‐
lemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de op‐
fylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf.
§ 5, stk. 8 og 9.
Stk. 3. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisnings‐
ministeriet om valg af revisor og om revisorskift. Revisor
kontrollerer skolens oplysninger til brug ved beregning af
statstilskud.
Stk. 4. Fordelingssekretariatet, der er nævnt i § 11, stk. 3,
og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
fører regnskaber for tilskudsbevillingerne, som de fordeler
efter § 11, stk. 3 og 4, § 14 og § 17, stk. 1-3. Regnskabsåret
er kalenderåret. Børne- og undervisningsministeren kan fast‐
sætte regler om opstilling og revision af regnskaberne.
Regnskaberne skal revideres af en statsautoriseret revisor el‐
ler en registreret revisor.

§ 23. Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller ele‐
vers bopælskommune, jf. § 25, kan yde følgende tilskud:
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Kapitel 5 a

Nr. 816.

§ 32. Kommunernes bidrag til staten kan modregnes i
statstilskuddet til kommunerne.

Påbud
§ 24 a. Finder børne- og undervisningsministeren, at der
ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skoles virksomhed
er i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller af‐
taler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan mi‐
nisteren udstede påbud til skolen om at foretage konkrete
ændringer af den pågældende virksomhed.
Stk. 2. Et påbud om at overholde kravene i § 2, stk. 1 og
2, gives med frist til den førstkommende 5. september. For
skoler, der i de fem forudgående skoleår pr. 5. september
mindst har haft et antal elever på klassetrin svarende til de i
§ 2, stk. 1 og 2, nævnte, gives fristen dog til den næstkom‐
mende 5. september, såfremt antallet af elever, skolen
mangler for at opfylde kravene, er blevet mindre den først‐
kommende 5. september.
Stk. 3. Opfylder skolen ikke et påbud efter stk. 2, er sko‐
len med virkning fra det følgende skoleår ikke længere en fri
grundskole efter denne lov. Eventuel fortsat undervisning på
skolen af børn i den undervisningspligtige alder vil herefter
være omfattet af kapitel 8.
Kapitel 6
Kommunale bidrag m.v.
§ 25. En elev anses for hjemmehørende i den kommune,
hvor eleven er tilmeldt folkeregistret den 5. september året
før bidragsopkrævningen (bopælskommunen).
§ 26. Til almindelig undervisning betaler bopælskommu‐
nen bidrag til staten for det skoleår, der slutter i finansåret,
ud fra antallet af elever pr. 5. september i året før finansåret.
Stk. 2. Kommunens bidrag fastsættes på de årlige finans‐
love som en andel af statens gennemsnitlige driftstilskud pr.
årselev efter § 10, stk. 3, nr. 1, og stk. 4.
Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
nærmere regler om fremgangsmåden ved opkrævningen af
bidrag.
§ 26 a. Overtager en folkeskole samtlige elever eller hele
klasser fra en fri grundskole, der ophører med sin virksom‐
hed i løbet af skoleåret, således at eleverne kan fuldføre sko‐
leåret samlet, betales der ikke bidrag til staten for disse ele‐
ver fra overtagelsestidspunktet.
§ 27. (Ophævet)
§ 28. Til skolefritidsordninger ved frie grundskoler beta‐
ler elevens bopælskommune bidrag til staten, som svarer til
statens tilskud pr. årselev, jf. § 15, stk. 1.
§ 29. (Ophævet)
§ 30. Elevens bopælskommune kan kræve refusion af bi‐
draget i henhold til §§ 26 og 28 fra en anden kommune for
elever, der ved beregningen af kommunal udligning til kom‐
muner indgår i folketallet i den anden kommune.
§ 31. En kommune kan kræve undervisningsudgifter for‐
bundet med henvisningen af elever til folkeskolen i henhold
til § 3, stk. 2 og 3, godtgjort af elevens bopælskommune.

Kapitel 7
Frie grundskoler, der ikke modtager statstilskud
§ 33. Bestemmelserne i § 5, § 7, stk. 1, kapitel 4 bortset
fra § 20 b, stk. 2, 1. pkt., § 22, § 22 a og § 23, kapitlerne 5
og 6 bortset fra § 31 og § 37, stk. 4 og 5, gælder ikke for frie
grundskoler, som ikke modtager statstilskud efter denne lov.
Stk. 2. Hvis en skole, der ikke modtager tilskud efter den‐
ne lov, overtræder et påbud efter § 24 a, kan børne- og un‐
dervisningsministeren træffe afgørelse om, at skolen ikke
længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler.
Eventuel fortsat undervisning på skolen af børn i den under‐
visningspligtige alder vil være omfattet af kapitel 8.
Kapitel 8
Undervisning i hjemmet m.v.
§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af
deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de medde‐
le det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen
begynder.
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvil‐
ke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisnin‐
gen foregår, og hvem der skal undervise børnene.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kom‐
munalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
i hjemmet i henhold til § 32 a, stk. 1, i lov om social service,
vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om
undervisningen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri spe‐
cialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i
hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på
grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig
hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal
svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkesko‐
len.
§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den under‐
visning, børnene får i hjemmet m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde
prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/
samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at un‐
dervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne
efter aftale med kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været for‐
svarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at
der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at bør‐
nene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal under‐
vises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisnings‐
pligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.
Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisnin‐
gen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.
§ 36. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte
regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstil‐
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le sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt
undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.
Kapitel 8 a
Dagtilbud, heltidsskolefritidsordninger og klubtilbud fra 4.
klassetrin
§ 36 a. Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt
i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og
private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler. Den
overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution
eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.
Stk. 2. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuel‐
le private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgif‐
ter til en privatinstitution efter stk. 1, 1. pkt. Forældrebeta‐
ling og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle di‐
rekte driftsudgifter til en privat pasningsordning efter stk. 1,
1. pkt. En fri grundskole, som driver privatinstitution eller
privat pasningsordning, skal både lægge særskilt budget og
føre særskilt regnskab herfor, og regnskabet skal være en del
af skolens samlede regnskab.
§ 36 b. En fri grundskole kan optage børn i en heltidssko‐
lefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens
børnehaveklasse. Perioden kan for det enkelte barn højst lø‐
be fra det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen i barnets
bopælskommune begynder overflytning af børn fra barnets
kommunale dagtilbud til folkeskolens skolefritidsordninger,
og indtil barnet begynder i den frie grundskoles børnehave‐
klasse. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af
ordningen.
Stk. 2. Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelserne i
børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Til‐
skuddet betales direkte til skolen. Forældrebetaling skal
sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dæk‐
ke alle direkte driftsudgifter ved ordningen. Skolen skal føre
et særskilt regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en
del af skolens samlede regnskab.
Stk. 3. Frie grundskoler kan for børn fra 4. klassetrin eta‐
blere og drive klubtilbud efter dagtilbudslovens regler. Den
overordnede ledelse af en fri grundskoles klubtilbud for
børn fra 4. klassetrin påhviler skolens bestyrelse.
Stk. 4. Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelserne i
børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Foræl‐
drebetaling skal sammen med eventuelle kommunale og pri‐
vate tilskud dække alle direkte driftsudgifter til ordningen.
Skolen skal føre et særskilt regnskab for ordningen. Regn‐
skabet skal være en del af skolens samlede regnskab, jf. §
24.
Kapitel 8 b
Frie grundskoler på småøer
§ 36 c. Bestemmelserne i dette kapitel omfatter følgende
småøer: Agersø, Anholt, Askø inklusive Lilleø, Avernakø,
Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave,
Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø,
Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Nr. 816.

§ 36 d. Børne- og undervisningsministeren kan godkende,
at en fri grundskole, der modtager statstilskud efter denne
lov og ikke ligger på en småø, jf. § 36 c, uanset bestemmel‐
sen i § 5, stk. 6, 1. pkt., kan oprette et skoletilbud på en af de
i § 36 c nævnte småøer som en afdeling af den frie grund‐
skole. For et skoletilbud oprettet efter 1. pkt. på en småø
gælder klassetrinskrav i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskrav i §
19, stk. 1, ikke.
Stk. 2. En fri grundskoles beslutning om at oprette et sko‐
letilbud efter stk. 1 skal være truffet i overensstemmelse
med skolens procedure for vedtægtsændring og indarbejdes
i vedtægten, når oprettelsen er godkendt. Skolens ansøgning
om oprettelse af et skoletilbud skal være modtaget af Børneog Undervisningsministeriet senest den 15. august året forud
for skoleårets start. Der indbetales ikke depositum efter § 8,
stk. 2, 2. pkt., for oprettelse af et skoletilbud efter stk. 1.
Stk. 3. Det er en betingelse for godkendelse efter stk. 1, at
1) den frie grundskole, der ønsker at oprette en afdeling
på en småø, ligger i den samme kommune som små‐
øen,
2) der ikke er en folkeskole eller en fri grundskole, der
opfylder betingelserne for at oppebære statstilskud, på
småøen og
3) kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori småøen er
beliggende, tilslutter sig oprettelsen af skoletilbuddet.
Stk. 4. En fri grundskole kan højst oprette skoletilbud på
to småøer. Der kan højst oprettes ét skoletilbud som en afde‐
ling af en fri grundskole pr. småø. Skoletilbuddet efter stk. 1
kan ikke oprettes som en kostafdeling.
Stk. 5. Eleverne i et skoletilbud på en småø tæller ikke
med ved beregningen af klassetrinskrav, jf. § 2, stk. 1 og 2,
eller elevtalskrav, jf. § 19, stk. 1, for den del af den frie
grundskole, der ikke ligger på småøen.
Stk. 6. Der ydes kun ét grundtilskud, jf. § 11, stk. 6, til frie
grundskoler, der opretter skoletilbud efter stk. 1.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilskud efter §
23 yde tilskud til en fri grundskoles driftsudgifter ved et
skoletilbud på en småø.
§ 36 e. Det bidrag efter § 26, som kommunen skal betale
til staten ud fra antallet af elever pr. 5. september året før fi‐
nansåret for et skoletilbud på en småø godkendt efter § 36 d,
stk. 1, svarer til statens gennemsnitlige driftstilskud pr. års‐
elev og bygningstilskud for elever i frie grundskoler.
§ 36 f. En fri grundskole på en småø, som modtog statstil‐
skud i skoleåret 2015-16 efter denne lov, kan uanset klasse‐
trinskrav i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskrav i § 19, stk. 1, 1.
og 2. pkt., modtage tilskud i henhold til denne lov, hvis sko‐
len sammenlagt i børnehaveklasse og på 1.-7. klassetrin har
mindst 24 elever beregnet enten som elevtallet pr. 5. sep‐
tember året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtal‐
lene pr. 5. september året før finansåret og de 2 forudgående
år.
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Kapitel 8 c

Nr. 816.

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren indkalder op‐
lysninger fra skolerne til brug for fastlæggelsen af tilskud,
der attesteres af skolens revisor, og kan fastsætte regler om
tidsfrister for indsendelse af disse oplysninger.

Særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse
tosprogede elever
§ 36 g. En fri grundskole kan optage elever i et særligt til‐
bud om grundskoleundervisning for tosprogede elever i den
undervisningspligtige alder. I sådan et tilbud optager skolen
tillige elever, der er henvist efter folkeskolelovens § 22, stk.
1, nr. 3, jf. stk. 4, og som er omfattet af stk. 2.
Stk. 2. Skolen giver tilbud efter stk. 1 til elever, når ele‐
vens bopælskommune vurderer, at eleven har et ikke uvæ‐
sentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk
som andetsprog, og at det er pædagogisk påkrævet for ele‐
ven at deltage i tilbud efter stk. 1.
Stk. 3. En elevs deltagelse i et tilbud efter stk. 1 ophører,
når elevens bopælskommune vurderer, at eleven kan deltage
i almindelig grundskoleundervisning, dog senest efter 2 års
forløb.
§ 36 h. Skolen og kommunalbestyrelsen indgår overens‐
komst om rammer for optagelse af elever med bopæl i kom‐
munen i tilbud efter § 36 g og om kommunens tilskud til
dækning af skolens udgifter hermed.
Stk. 2. Skolens udgifter ved tilbud efter § 36 g dækkes af
kommunale tilskud eller andre indtægter bortset fra statslige
tilskud efter kapitel 4 og forældrebetaling. Skolen fører et
særskilt regnskab for ordningen. Dette er en del af skolens
samlede regnskab, jf. § 24.
§ 36 i. Tilskudsbestemmelserne i kapitel 4 gælder ikke for
statslige tilskud til elever i tilbud efter § 36 g.
Stk. 2. Elever omfattet af § 36 g indgår i opgørelsen af
klassetrinskravet i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskravet i § 19,
stk. 1.
§ 36 j. Tilbud efter § 36 g kan uanset bestemmelsen i § 5,
stk. 6, 1. pkt., etableres som en filial.
Kapitel 9
Forskellige bestemmelser
§ 37. Skolerne skal hvert år sende elevernes bopælskom‐
muner en fortegnelse over alle børn fra kommunen, som pr.
5. september er tilmeldt skolen, samt over de elever, der
samtidig er tilmeldt en skolefritidsordning ved skolerne.
Fortegnelsen skal indeholde oplysning om elevernes person‐
numre og om, hvorvidt eleverne er undervisningspligtige.
Stk. 2. Udmeldes en undervisningspligtig elev i skoleårets
løb, skal skolens leder snarest muligt underrette elevens bo‐
pælskommune.
Stk. 3. Bopælskommunen returnerer en attesteret forteg‐
nelse efter stk. 1 til skolen over elever, som kommunen har
godkendt som hjemmehørende i kommunen, og som ikke er
tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efter‐
skole.
Stk. 4. Skolerne skal hvert år sende en fortegnelse til Bør‐
ne- og Undervisningsministeriet over alle elever på 10. klas‐
setrin pr. 5. februar. Fortegnelsen skal indeholde oplysning
om elevernes personnumre.

§ 38. Forældrenes rettigheder i medfør af denne lov til‐
kommer den eller de personer, som har forældremyndighe‐
den over eleven.
Stk. 2. Bortset fra spørgsmålet om skolegangens begyn‐
delse og varighed kan skolen anse den, der har eleven i
pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens
indehavers vegne. Dette gælder dog ikke elever optaget på
en kostafdeling.
§ 39. Børne- og undervisningsministeren kan godkende
afvigelser fra bestemmelser i § 9 a, stk. 1, for skoler, hvis
undervisningssprog er et andet end dansk, eller som i øvrigt
har særlig tilknytning til et fremmedsprog.
§ 40. Afgørelser, som efter bemyndigelse i denne lov er
truffet af skolerne, Deutscher Schul- und Sprachverein für
Nordschleswig samt det fordelingssekretariat, der er nævnt i
§ 11, stk. 3, kan ikke indbringes for børne- og undervis‐
ningsministeren. Det samme gælder afgørelser om anven‐
delse af bevillinger, der er afsat på finansloven.
§ 40 a. Afgørelser truffet af børne- og undervisningsmini‐
steren i henhold til § 11, stk. 1, nr. 1, litra b og c, kan ind‐
bringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteord‐
ninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Ud‐
dannelsesstøtteordninger, senest 4 uger efter at
vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen.
§ 40 b. Har børne- og undervisningsministeren bemyndi‐
get en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet til
at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren,
kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og
adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold
til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan ind‐
bringes for ministeren.
§ 41. Lovens bestemmelser gælder også for en grundsko‐
leafdeling ved en privat gymnasieskole. Grundskoleafdelin‐
gen skal dog uanset bestemmelsen i § 2, stk. 1, omfatte 8. og
9. klassetrin, og den kan i sammenhæng hermed omfatte an‐
dre klassetrin.
§ 41 a. Kommunalbestyrelserne kan for de frie grundsko‐
ler foretage adressering og udsendelse af breve til en nær‐
mere afgrænset personkreds i CPR, dog ikke personer med
adressebeskyttelse eller lokalvejviserbeskyttelse.
Stk. 2. Ved adressering og udsendelse efter stk. 1 må nav‐
ne- og adresseoplysninger ikke udleveres til en fri grundsko‐
le, der anmoder om adressering og udsendelse, og det skal
påses, at eventuelle uanbringelige breve returneres til kom‐
munalbestyrelsen. Det skal fremgå af det udsendte materia‐
le,
1) at kommunalbestyrelsen alene forestår udsendelsen af
materialet,
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at der ikke er udleveret navne og adresser på modtager‐
ne af materialet til en fri grundskole, der har fået fore‐
taget adressering og udsendelse, og
3) at det står modtagerne frit for at reagere på henvendel‐
sen.
Stk. 3. En fri grundskole, der anmoder om adressering og
udsendelse efter stk. 1, skal dække kommunalbestyrelsens
udgifter ved opgaven.

Nr. 816.

2)

§ 41 b. 11) Børne- og Undervisningsministeriet skal have
et telefonnummer og en e-postadresse, hvortil enhver kan
henvende sig om mulige lovovertrædelser og andre bekym‐
rende forhold på en fri grundskole. Børne- og Undervis‐
ningsministeriet skal oplyse om ordningen på en hjemmesi‐
de på internettet.
Stk. 2. Myndigheder og personer, der modtager oplysnin‐
ger efter stk. 1, og enhver, der i øvrigt yder bistand hertil,
har under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e tavsheds‐
pligt med hensyn til enhver oplysning omfattet af stk. 1, som
de under deres virksomhed får kendskab til. Straffelovens §
152 f finder ligeledes anvendelse.
Stk. 3. Børne- og Undervisningsministeriet må ikke over
for skolen eller andre oplyse, at ministeriet har modtaget en
henvendelse omfattet af stk. 1, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Den, der har henvendt sig til Børne- og Undervis‐
ningsministeriet gennem det telefonnummer eller den epostadresse, som er nævnt i stk. 1, kan over for ministeriet
samtykke i, at ministeriet over for skolen eller andre oply‐
ser, at ministeriet har modtaget henvendelsen.
Vedkommende kan samtykke i, at ministeriet over for sko‐
len eller andre oplyser navnet på den, der har rettet henven‐
delse. Vedkommende kan helt eller delvis samtykke i, at mi‐
nisteriet over for skolen eller andre videregiver henvendel‐
sens indhold.

Lov nr. 271 af 27. marts 2012 (Forenkling af proceduren
for godkendelse af vedtægtsændringer m.v.)13) indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2012, jf. dog stk.
2 og 3.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Lovens §§ 1-3 finder ikke anvendelse på vedtægts‐
bestemmelser godkendt før den 1. august 2012 om anven‐
delse af overskydende midler ved nedlæggelse af en institu‐
tion.

Lov nr. 76 af 27. januar 2016 (Bedre rammer for skoletil‐
bud på 27 småøer)14) indeholder følgende ikrafttrædelsesbe‐
stemmelse:
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2016.
Stk. 2. Ansøgningsfristen i § 36 d, stk. 2, 2. pkt., i lov om
friskoler og private grundskoler m.v. som indsat ved denne
lovs § 1, nr. 1, gælder ikke for ansøgning om oprettelse af
skoletilbud på småøer med start i skoleårene 2016-17,
2017-18, 2018-19 og 2019-20. Ansøgningsfristen er i disse
tilfælde henholdsvis den 15. maj 2016, den 15. maj 2017,
den 15. maj 2018 og den 15. maj 2019.

Kapitel 10

Lov nr. 397 af 2. maj 2018 (Bedre rammer for tilsyn med
frie grundskoler m.v.)15) indeholder følgende ikrafttrædel‐
sesbestemmelse:

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§3

§ 42. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3-4. (Ophævet)
§ 43. (Ophævet)
§ 44. (Udelades)
§ 45. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 290 af 29. marts 2010 (Filialer af internationale
skoler)12) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010.
Stk. 2. Dispensation givet i medfør af den hidtil gældende
bestemmelse i § 5, stk. 4, 2. pkt., i lov om friskoler og priva‐
te grundskoler m.v. har fortsat virkning efter denne lovs
ikrafttræden.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2018, jf. dog stk.
2 og 3.
Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2019.
Stk. 3. § 1, nr. 4, træder i kraft den 1. august 2029.
Stk. 4. § 7 a, § 9 h, stk. 2, § 18, stk. 3, 2. pkt., § 20 b, stk.
3, § 22 og § 41 b i lov om friskoler og private grundskoler
m.v. som affattet ved dennes lovs § 1, nr. 2, 5, 8, 11, 13 og
16, ophæves den 31. juli 2029.
Stk. 5. § 7 a i lov om friskoler og private grundskoler m.v.
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, finder ikke anvendel‐
se for frie grundskoler, der har indgivet anmeldelse inden
den 1. maj 2018 med henblik på at starte skolevirksomhed
senest fra starten af skoleåret 2018/19.
Lov nr. 745 af 8. juni 2018 (Ændringer som følge af lov‐
givning om forberedende grunduddannelse m.v.)16) indehol‐
der følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
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§ 30
Stk. 1-2. (Udelades)
Stk. 3. § 1, § 2, nr. 1 og 2, § 3, nr. 1, § 4, § 5, nr. 4, § 6, nr.
1-3, §§ 7 og 8, § 9, nr. 1-4, §§ 10-12, § 13, nr. 1-3, § 14, nr.
2, § 15, nr. 2, §§ 16, 18 og 19, § 20, nr. 1, §§ 21-29 og stk. 8
træder i kraft den 1. august 2019.
Stk. 4-20. (Udelades)
Lov nr. 1736 af 27. december 2018 (Frit leverandørvalg
på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til special‐
pædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet
og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)17) indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 16
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk.
2 og 3.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. § 20 a i lov om folkeskolen som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 1, § 3 b i lov om efterskoler og frie fagskoler
som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, § 3 a i lov om frisk‐
oler og private grundskoler m.v. som affattet ved denne lovs
§ 3, nr. 1, § 12 b i lov om almenvoksen uddannelse og om
anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen
voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til
studentereksamen (avu-loven) som affattet ved denne lovs §
7, nr. 2, § 4 c i lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne som affattet ved denne
lovs § 8, nr. 1, § 29 b i lov om erhvervsuddannelser som af‐
fattet ved denne lovs § 9, nr. 1, § 61 a i lov om de gymnasia‐
le uddannelser som affattet ved denne lovs § 10, nr. 2, og §
34, stk. 2 og 3, i lov om forberedende grunduddannelse som
affattet ved denne lovs § 13, nr. 2, har virkning fra den 1.
august 2019.
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 (Styrket praksisfaglighed
m.v.)18) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2019, jf. dog stk.
2.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. § 1, nr. 1, 3-6 og 8-13, og §§ 3-5 finder ikke an‐
vendelse for elever, der har afsluttet 7. klasse før lovens
ikrafttræden. For sådanne elever finder de hidtil gældende
regler anvendelse.
Stk. 4. (Udelades)

Lov nr. 278 af 26. marts 2019 (Obligatoriske sprogprøver
i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem
mulighed for standsning af børnecheck m.v.)19) indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:
§5
Stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for
lovens ikrafttræden.20)
Stk. 2. (Udelades)
§6
Undervisningsministeren fremsætter forslag om revision
af loven i folketingsåret 2021-22.

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 (Styrkede erhvervsuddannel‐
ser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsespara‐
thedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)21) inde‐
holder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 10
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2019, jf. dog stk.
2-4.
Stk. 2-5. (Udelades)
Lov nr. 563 af 7. maj 2019 (Øgede frihedsgrader, rammer
for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)22)
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2019.
Stk. 2. § 5, stk. 12 og 13, § 9 f, stk. 2 og 3, og § 22 i lov
om friskoler og private grundskoler m.v. som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 3, 6 og 8-12, § 5 d, § 7, stk. 7 og 8, § 10,
stk. 1, 2. pkt., § 11 a, § 48, stk. 2, § 52, stk. 2 og 3, § 52 a,
stk. 2 og 3, og § 52 c i lov om efterskoler og frie fagskoler
som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2-7, 9 og 10, og § 1 b, §
4, stk. 7 og 8, § 16, stk. 3, 2. pkt., § 19, § 24, stk. 3 og 4, §
26, stk. 4 og 5, og § 26 a i lov om private institutioner for
gymnasiale uddannelser som affattet ved denne lovs § 3, nr.
2, 7, 9, 10, 12, 15 og 16, ophæves den 31. juli 2029.
Stk. 3. § 1, nr. 16, træder i kraft den 1. august 2029.
Stk. 4. (Udelades)
Stk. 5. § 22 a, stk. 2, i lov om friskoler og private grund‐
skoler m.v., § 11 b, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fag‐
skoler og § 20, stk. 2, i lov om private institutioner for gym‐
nasiale uddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13,
§ 2, nr. 5, og § 3, nr. 10, finder ikke anvendelse for aftaler

Side 110

14. august 2019.

18

Nr. 816.

om leje af lokaler, bygninger og arealer indgået før den 1.
august 2019.
Børne- og Undervisningsministeriet, den 14. august 2019
P.M.V.
OLE HVILSOM LARSEN
KONTORCHEF
/ Nanna Hvass Jacobsen
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§ 5, stk. 12, ophæves den 31. juli 2029, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 563 af 7. maj 2019, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 5, stk. 13, ophæves den 31. juli 2029, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 563 af 7. maj 2019, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 7 a ophæves den 31. juli 2029, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 9 d, stk. 5, 3. pkt., nyaffattes den 1. august 2029, jf. § 1, nr. 4, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 397 af 2. maj 2018.
§ 9 f, stk. 2, ophæves den 31. juli 2029, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 563 af 7. maj 2019, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 9 f, stk. 3, ophæves den 31. juli 2029, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 563 af 7. maj 2019, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 9 h, stk. 2, ophæves den 31. juli 2029, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 18, stk. 3, 2. pkt., ophæves den 31. juli 2029, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 20 b, stk. 3, ophæves den 31. juli 2029, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, medmindre andet bestemmes ved lov.
§ 22 ophæves den 31. juli 2029, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, og § 4, stk. 2, i lov nr. 563 af 7. maj 2019, medmindre andet bestemmes ved
lov.
§ 41 b ophæves den 31. juli 2029, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, medmindre andet bestemmes ved lov.
Lovændringen vedrører § 5, stk. 6 (var i 2010 § 5, stk. 4), og § 19, stk. 3.
Lovændringen vedrører § 5, § 19, stk. 3, og § 24, stk. 2.
Lovændringen vedrører kapitel 8 b (§§ 36 c-f).
Lovændringen vedrører § 5, stk. 2, § 7 a, § 9 d, stk. 5, 3. pkt., § 9 h, stk. 2, § 10, stk. 4, § 17, stk. 5, § 18, stk. 3, 2. pkt., § 20 b, § 21 a, § 22, § 33, stk. 1, §
34, stk. 3, og § 41 b. Ændringen vedrørende § 9 d, stk. 5, 3. pkt., der træder i kraft den 1. august 2029, jf. § 3, stk. 3, i lov nr. 397 af 2. maj 2018, er ikke
indarbejdet i denne lovbekendtgørelse.
Lovændringen vedrører § 3, stk. 5, 2. pkt.
Lovændringen vedrører § 3 a.
Lovændringen vedrører overskriften til kapitel 2 a, § 8 a, stk. 1, 2 og 6, og § 8 c.
Lovændringen vedrører § 1 og § 9 f.
Ved bekendtgørelse nr. 654 af 30. juni 2019 er det bestemt, at lov nr. 278 af 26. marts 2019 træder i kraft den den 1. august 2019.
Lovændringen vedrører § 7, stk. 2, og § 33, stk. 1.
Lovændringen vedrører § 5, stk. 6, 12 og 13, § 5 b, § 5 c, § 7 a, stk. 3, § 9 f, stk. 2 og 3, § 20 b, stk. 2, 1. pkt., § 22, ophævelse af overskriften til § 22 a, §
22 a, overskriften til § 23 a, § 23 a, § 33, stk. 1, overskriften til kapitel 8 a, § 36 b, stk. 3 og 4, og § 37. Ændringen vedrørende § 33, stk. 1, der træder i
kraft den 1. august 2029, jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 563 af 7. maj 2019, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse.
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Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

ANMELDELSE OM OPRETTELSE AF FRISKOLE/
PRIVAT GRUNDSKOLE
Under henvisning til kapitel 1 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler
og private grundskoler m.v. anmeldes hermed oprettelse af den selvejende institution:
Skolens navn:

_____________________________________________________

Skolens beliggenhed: _________________________________________

kommune

Initiativtagere:
Navn:

Adresse:

Telefonnr.:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Kontaktperson til hvem eventuelle henvendelser kan rettes:
Navn:

______________________________________________

Stilling:

______________________________________________

Adresse:

______________________________________________

Telefonnr.:

______________________________________________

Emailadresse: ______________________________________________
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Forventet elevtal fordelt på klassetrin for de første 3 år
Klassetrin
pr. 5/9 20
pr. 5/9 20
pr. 5/9 20
______________________________________________________________
Børnehaveklasse
______________________________________________________________
1. Klasse
______________________________________________________________
2. Klasse
_______________________________________________________________
3. Klasse
______________________________________________________________
4. Klasse
______________________________________________________________
5. Klasse
______________________________________________________________
6. Klasse
______________________________________________________________
7. Klasse
______________________________________________________________
8. Klasse
______________________________________________________________
9. Klasse
______________________________________________________________
10. Klasse
______________________________________________________________

ØVRIGE OPLYSNINGER
Kostafdeling

Ja
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Nej ______

Sagsnr.: 052.51J.271

Depositum på kr. 20.000,- er indsat på reg.nr. 0216 konto 4069072232. På indbetalingen anføres følgende nr.: 26001.97.60.04, skolens navn samt navn og adresse på indbetaleren.
Der gøres opmærksom på, at det følger af bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 2. at ”Depositum tilbagebetales, når det i forbindelse med indberetning til tilskudsberegningen i september måned er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19.
Der beregnes ikke renter af det indbetalte beløb. Modtager skolen ikke tilskud for det skoleår, der er
indbetalt depositum for, tilfalder depositum statskassen”.
Sted: ____________________________

Dato: _____________________

Anmeldernes underskrifter:

_____________________________________________________________
Skemaet skal være Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hænde senest den 15. august forud for skoleåret, for hvilket der ønskes tilskud. Der henvises i øvrigt til orientering om oprettelse af en fri grundskole, der søger statstilskud.
Øvrige tidsfrister:
1. februar forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud:
Vedtægt og 10.000 kr. depositum, jf. § 1, nr. 2 og 3.
1. juni forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud:
Oplysningsskema, herunder dokumentation for at skolens lokaler er godkendt af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder til skole- og undervisningsbrug, jf. § 1, nr. 4.
Bemærk venligst at der kan være lange sagsbehandlingstider i kommunerne.
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Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Den

Indberetning om nyoprettede frie grundskoler, der søger statstilskud,
(indsendes senest den 31. maj)

Skolens navn:

_________________________________

Skoleleders navn:

_________________________________

Adresse:

_________________________________

Postnr. og by:

_________________________________

Tlf.nr.:

_________________________________

Klassetrin:

_________________________________

Lokaleforhold:

Lokalernes omfang:

Skoleejendommens adr.:

_________________________________

Postnr. og by:

_________________________________

Tlf.nr.:

_________________________________

Mailadresse:

_________________________________

Webadresse:

_________________________________

Skolens cvr.nr:.

_________________________________
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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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12. juli 2012
Sags nr.:
052.51J.271

2
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
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Sagsnr.: 052.51J.271

Matr.nr.:

__________________________________

Skolens revisor:

__________________________________

Adresse:

__________________________________

Postnr. og by:

__________________________________

Tlf.nr.:

__________________________________

Mailadr.:

__________________________________

Kopi af stedlige brand- og bygningsmyndigheders godkendelse af, at lokalerne benyttes til undervisningsvirksomhed:
Er der er valgt en bestyrelse ?

__________________________________

Bestyrelsesformand:

__________________________________

Adresse:

__________________________________

Postnr. og by:

__________________________________

Tlf.nr.:

__________________________________

Den

/

20

________________________________
Skoleleder

________________________________
Bestyrelsesformand
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Et skridt videre - med FRISKOLERNEs værktøjer
På Dansk Friskoleforenings hjemmeside www.friskolerne.dk kan I finde relevant materiale til
det videre forløb. Nedenstående er en liste over noget af det materiale, som I måske får
brug for og kan finde på hjemmesiden.
Materialet findes under: ”Værktøjer”
Administrationskalender
Oversigt over indberetninger m.v. i løbet af skoleåret.
Ansættelsesbrev – ledere/lærere
Ansættelsesbrev til lærere, ledere og børnehaveklasseledere.
Ansættelsesbrev – øvrigt personale
Redigerbart ansættelsesbrev til øvrigt personale med udgangspunkt i Funktionærloven
Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler
Overenskomst for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.
Arbejdstidsplan
Arbejdstidsplan for en lærer for hver uge i et skoleår.
BUPL-aftale
Dansk Friskoleforenings aftale om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved
friskoler.
3F-aftale
Dansk Friskoleforenings aftale om løn- og ansættelsesvilkår for teknisk-/adminstrativt
personale ved friskoler.
Budget
Eksempel på et skolebudget. Budgetteringsværktøj til nye skoler.
Decentrale lønforhandlinger
Decentrale lønforhandlinger på en given friskole. Henvisninger til overenskomsten.
Funktions- og kvalifikationstillæg, Resultatløn
Decentrale løndele til lærere og børnehaveklasseledere.
Ferievejledning
Beregning af løn i ferien for lærere m.v.
Intervalløn m.v.
Intervalløn og særlige tillæg til ledere.
Kalender
Kalender for skoleåret.
Lokalaftaler
Eksempler på lokalaftaler til inspiration.
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Lønpolitik-pjece
Finansministeriets lønpolitik-pjece.
Planlægning
Vejledning og skemaer til skoleårets planlægning.
Statens løntabel
Kan benyttes som udgangspunkt for lønberegning af øvrige ansatte på skalatrinløn. Beregning af
løn til leder, lærer og børnehaveklasseledere.
Vedtægter
Dansk Friskoleforenings forslag til vedtægter for friskoler.

Supplerende materiale
Aftale med KODA/Gramex
Tilmelding til Dansk Friskoleforenings aftale med KODA/Gramex.
Aftale med VISDA
Dansk Friskoleforenings rammeaftale med VISDA om brug af billeder.
Arbejdspladsvurdering
Arbejdspladsvurdering og vedligeholdelsesplan.
Dagpasning
Om børnehavedrift m.v. under Friskoleloven.
Forretningsorden
Eksempel på forretningsorden for bestyrelsen på en given friskole.
Psykisk arbejdsmiljø
Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø.
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Nyttige links:
Copy-Dan

www.copydan.cdk

FRISKOLERNE, Dansk Friskoleforening

www.friskolerne.dk

Dansk Center for UndervisningsMiljø

www.dcum.dk

Den frie Lærerskole

www.dfl-ollerup.dk

European Forum for Freedom in Education

www.effe-eu.org

Finansministeriet

www.fm.dk

Folketinget

www.ft.dk

Fordelingssekretariatet

www.fordelingssekretariatet.dk

Frie Skolers Lærerforening

www.fsl.dk

Friskolearkivet

www.friskolearkivet.dk

Lærernes Pension

www.lppension.dk

Nationalt videncenter for frie skoler

www.ucl.dk/cas/videncentre/nationalt-videncenter-for-frie-skoler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

www.medst.dk

Ministeriet for Børn og Undervisning

www.uvm.dk

Willis I/S

www.willis.dk
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