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Høring over udkast til bekendtgørelser om certificering og valg af tilsynsførende,  
selvevaluering og om ændring af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og 
private grundskoler m.v. 
 
 
Dansk Friskoleforening skal hermed fremkomme med bemærkninger til de udsendte 
bekendtgørelsesudkast om certificering og valg af tilsynsførende, selvevaluering og 
ændring af vedtægtsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler. Foreningen 
vil gerne fastslå indledningsvis, at foreningen med tilfredshed har noteret sig æn-
dringerne efter den forhøring, som blev gennemført af Skolestyrelsen. Vi vil derfor 
kunne indskrænke vores bemærkninger ved denne høring.  
 
Bekendtgørelse om certificering af og valg af tilsynsførende 
Foreningerne kan tilslutte sig den ændrede beskrivelse af uddannelsesforløbet, der 
danner grundlag for certificering. Vi skal dog bemærke, at § 5 ikke synes sprogligt 
tilrettet de efterfølgende paragraffer. Det skal derfor foreslås, at denne paragraf und-
lader omtale af „Fordelingssekretariatets uddannelsesenhed” og i stedet finder en 
formulering, der kunne lyde: Skolestyrelsen fornyer en tilsynsførendes certificering 
efter indstilling fra Fordelingssekretariatets uddannelsesansvarlige koordinator, hvis 
..... 
 
Valg af tilsynsførende 
Vi har noteret os, at „Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende” er indarbejdet i 
denne bekendtgørelse. Eftersom alle skoler har „Bekendtgørelse om valg af tilsynsfø-
rende” nævnt i deres vedtægter i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer, 
kan det forekomme upraktisk, hvis skolerne nu tvinges til at justere vedtægter. Dansk 
Friskoleforening forudsætter, at skolerne frivilligt kan beholde denne tekst, indtil de 
måtte ønske at udskrive bestemmelsen.  
 
I forbindelse med indarbejdelsen er der indføjet en § 21 med nyt indhold, hvis ræk-
kevidde forekommer os uigennemskuelig. Hvad indebærer det præcist, at bestyrel-
sen kan fravige bestemmelserne i § 18 stk. 4 og § 20? Det er vores opfattelse, at dele 
af § 20 er lovbestemt, hvorfor disse dele formodes uomgængelige. Med en meget 
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åben formulering af § 21 forventer vi imidlertid, at mange ledelser m.fl. vil misforstå 
rækkevidden af fravigelsesbestemmelsen. Det er vores opfattelse, at den højst kan 
omfatte § 18 stk. 4 og § 20 stk. 2 - 7.  
 
Bekendtgørelse om selvevaluering 
Dansk Friskoleforening kan tilslutte sig det foreliggende udkast, men skal dog påpe-
ge et enkelt „overgangsproblem”. Hvis en skole (bestyrelse og forældrekreds i for-
ening) træffer beslutning om at føre tilsyn ved selvevaluering, vil skolen i princippet 
kunne undlade nogen form for offentliggørelse i tre år. I disse tre år vil ingen have 
garanti for, at der på skolen foregår tilsynsaktiviteter med henblik på belysning af 
skolens undervisningsvirksomhed m.v., medmindre § 4 skal forstås som en løbende 
opfølgning fra Skolestyrelsen med krav om indsigt i det hidtidige evalueringsarbej-
de. Hvis dette er tilfældet bør skolerne gøres opmærksom på, at selvevalueringen 
forudsættes indledt umiddelbart efter beslutning om dette valg af tilsyn. Oplysnin-
gen kunne tilføjes § 4.   
 
Ændring af vedtægtsbekendtgørelse 
Dansk Friskoleforening kan tilslutte sig, at valget af bestyrelsesmedlemmer af og 
blandt forældrene ikke længere skal foretages efter bekendtgørelse om valg af tilsyns-
førende. Som anført ovenfor er det dog vores forventning, at det fortsat vil være mu-
ligt for skolerne at beholde bestemmelsen i vedtægten, såfremt dette måtte ønskes. 
Ved først givne lejlighed skal bekendtgørelsen dog ændres til „Bekendtgørelse om 
certificering af og valg af tilsynsførende”. 
Ophævelsen af  § 7 stk. 2 og 3 indebærer, at bestyrelsens ansvar i forhold til valg af 
tilsynsførende, fastsættelse af retningslinier for forældrekredsens tilsyn og indkaldel-
se af forældrekredsen til valgmøde ikke længere skal fremgå af vedtægten. Eftersom 
bestyrelsen fortsat har ansvaret for skolens opfyldelse af gældende regler, indebærer 
det ingen realitetsændring, at bestemmelsen ikke længere skal indgå i vedtægten, 
hvorfor Dansk Friskoleforening ikke har indvendinger.  
 

Med venlig hilsen 
p.f.v. 

 
 

 
Ebbe Lilliendal,    Cecil Christensen, 
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