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Høring om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v til friskoler og private 
grundskoler mv. 
 
Dansk Friskoleforening takker for muligheden for at udtale sig om de foreliggen-
de forslag til ændringer af bekendtgørelsen.  
 
Vi har følgende korte kommentarer til det foreliggende udkast: 
 
§ 12 stk 1: Det forekommer som en helt naturlig konsekvensændring som følge 
af at opgavevaretagelsen er overflyttet fra Statens Uddannelsesstøtte til »Kvali-
tets- og Tilsynsstyrelsen« 
 
§ 12 stk 3: Dansk Friskoleforening kan tilslutte sig ændringen for ansøgningsfri-
sten. 
Vi forstår, at »Ansøgning om tilskud til nye elever kan dog indgives hele året« og-
så omfatter elever ved nystartede friskoler. Friskoler med start 1. august kender 
ikke alle elever og deres eventuelle behov for tilskud til lærertimer mv. før efter 
skolestarten i august og kan således ikke ansøge om tilskud i forbindelse med 
den almindelige tidsfrist den 1. februar. 
 
§ 12 indsættes som stk 8 og 9: Foreningen er meget enig i, at det vil lette bu-
reaukratiet, at hjælpemidler kan følge eleven ved overflytning til anden uddannel-
sen indenfor statens tilskudsområde. 
Vedr. stk 9, kan det forekomme uklart, hvordan en fri grundskole skal forholde 
sig ved indskrivning af en elev fra folkeskolen, der medbringer hjælpemiddel fra 
folkeskolen. Det forekommer jævnligt, at elever med særlige behov overflyttes fra 
folkeskolen til en friskole, og det vil ved en sådan overflytning igen forekomme 
som en lettelse af bureaukratiet, hvis elevens tidligere tildeling af hjælpemidler 
kan følge eleven. Det vil betyde langt hurtigere integration af eleven i undervis-
ningen i den frie grundskole. 
Vi er opmærksom på, at der er tale om to bevillingsmyndigheder, men Dansk 
Friskoleforening er af den opfattelse, at det er en barriere, der bør kunne findes 
en løsning på af hensyn til det optimale støtteforløb for den enkelte elev. 
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