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Høring over udkast til bekendtgørelse om vedtægter for friskoler 
og private grundskoler 
 
Vedlagt fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om vedtægter for fri-
skoler og private grundskoler til høring. 
 
Ved lov nr. 271 af 27. marts 2012 om ændring af lov om friskoler og 
private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, hushold-
ningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om private gym-
nasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen 
(hf-kurser), lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse (Forenkling af proceduren for godkendelse af vedtægtsæn-
dringer m.v.) sker der med virkning fra 1. august 2012 en forenkling af 
proceduren for godkendelse af vedtægtsændringer. 
 
Fremover skal Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen kun godkende vedtægter for nye skoler samt ved sammen-
lægning, spaltning, overgang til kombineret skole eller i tilfælde, hvor 
skolen ændrer skoleform. 
 
Uden for disse tilfælde skal skolen fremover selv stå for vedtægtsændrin-
ger/nye vedtægter. Bestyrelsen har ansvaret for vedtægten og for, at ved-
tægten er i overensstemmelse med loven. Ministeriet vil løbende føre 
tilsyn med vedtægternes lovlighed. 
 
Lov nr. 271 af 27. marts 2012 ændrer ikke kravene til indholdet af sko-
lernes vedtægter, herunder er forholdet mellem bestyrelsen og general-
forsamling/skolekreds ikke ændret. Der henvises til lovforslagets be-
mærkninger og til svaret på spm. 1 (L74 – folketingsåret 2011-12). 
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Som det fremgår af svaret på spm. 2 (L74), vil den gældende vedtægtsbe-
kendtgørelse blive søgt forenklet, og det er hensigten, at ministeriet i 
samarbejde med skoleforeningerne udarbejder en til to standardvedtæg-
ter, som den enkelte skole kan tage udgangspunkt i. 
 
Forenklingen i det vedlagte udkast til bekendtgørelse ligger først og 
fremmest i ny systematik, der har til formål at gøre det lettere for skoler-
ne at få overblik over kravene til, hvad en vedtægt skal indeholde. 
 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal anmode om at modtage høringssvar 
senest den 27. juni 2012.  
 
Såfremt skoleforeningerne har udarbejdet en standardvedtægt, skal sty-
relsen anmode om at modtage et eksemplar heraf. 
 
Svaret bedes sendt til centerpostkassen: KTSCKR@ktst.dk  
 
Det kan oplyses, at et udkast til vedtægtsbekendtgørelse for de private 
gymnasier snarest vil blive udsendt i høring, og at udkastet vil have sam-
me opbygning som nærværende bekendtgørelsesudkast. 
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