
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler 
og private grundskoler m.v. 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. 
foretages følgende ændringer:  

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Undervisningsministeriet« og »SU-styrelsen« til: »Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen« og »undervisningsministeren« til: »børne- og undervisningsministeren«. 

2. I § 1, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »skemaet«: », herunder oplysning om skolens forventede geo-
grafiske placering og beliggenhedskommune«. 

3. I § 2 indsættes som stk. 3: 
»Stk. 3. En anmeldelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud, kan ikke overdrages til en an-

den fri grundskole«. 

4. I § 3 ændres »de frister, der er nævnt i § 2, stk. 1« til: » den frist, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2«. 

5. I § 6 indsættes som stk. 4: 
»Stk. 4. Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen, hvis den skifter navn, anmelder navneæn-

dringen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen«. 

6. I § 8 indsættes efter stk. 2, nr. 4, som nyt nummer: 
»5) Eleven må ikke gå i 9. klasse for anden gang, medmindre forældrene skriftligt har samtykket 

heri og der foreligger helt særlige omstændigheder, f.eks. at eleven har haft et betydeligt fravær 
af mindst to måneders varighed på grund af alvorlig sygdom, dødsfald i den nærmeste familie 
eller lignende, uden at den som følge heraf manglende undervisning har kunnet forventes givet 
efterfølgende«. 

Nr. 5 bliver herefter nr. 6. 

7. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 
»Stk. 4. Elevens bopælskommune attesterer de elever, som kommunen har godkendt som hjem-

mehørende i kommunen, og som ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efter-
skole.  

Stk. 5. Såfremt der er tvivl om, hvilken skole en elev er tilmeldt den 5. september, foretager kom-
munen en undersøgelse heraf med inddragelse af de involverede skoler, hvorefter kommunen træf-
fer afgørelse om elevernes placering pr. 5. september«.  

8. I overskriften over § 10 udgår » og sprogstimulering «. 

9. § 11 ophæves. 

10. I § 14, stk. 1, udgår: »sprogstimulering og«. 

11. I § 18, stk. 3, 1. pkt., udgår«: »og sprogstimulering«.  



12. I § 18, stk. 3, 2. pkt., udgår: »eller sprogstimulering«.  

13. I § 20 udgår: »sprogstimulering,«. 

14. §§ 26 og 27 ophæves. 
§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012. 


