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Vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private 
grundskoler m.v. (Forenkling af proceduren for godkendelse af vedtægtsændringer 
m.v.) 
 
Dansk Friskoleforening skal hermed kommentere det foreliggende udkast til lov-
ændring, der medfører forenklinger i procedurerne for godkendelse af vedtægtsæn-
dringer. Foreningen undlader at kommentere forhold, der ikke medfører ændringer af 
friskoleloven.  
 
Dansk Friskoleforening kan tilslutte sig det foreliggende udkast til lovændring, idet 
foreningen vælger at vurdere forslaget som en regelforenkling, der bør hilses velkom-
men. Foreningen skal dog ikke undlade at kommentere dele af lovforslaget. 
 
Formuleringen af § 5 stk. 1 og bemærkninger hertil 
I såvel lovtekst som bemærkninger ses der bort fra, at et mindre antal frie grundskoler 
fortsat har privatretlig status og derfor ikke kan være underlagt vedtægtskrav for selv-
ejende institutioner, selv om de er berettigede til at modtage statstilskud. Ved en lov-
ændring af denne karakter bør det af lovbemærkningerne fremgå, at der fortsat er en-
kelte skoler i privateje. 
Foreningen kan tilslutte sig, at ansvaret for skolens vedtægt påhviler bestyrelsen. Vi 
skal dog påpege, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er uden særlige forudsætninger for 
at forstå den juridiske logik i de ministerielle vedtægtskrav, og det er endvidere vor er-
faring, at et betydeligt antal praktiserende advokater også har haft svært ved at anvende 
vedtægtsbekendtgørelsen. Det ministerielle tilsyn med vedtægterne via skolernes 
hjemmesider kan resultere i påbud, men vi skal anbefale, at ministeriet indledningsvis 
anvender et dialogbaseret tilsyn, der kan medvirke til en forbedret forståelse af de spe-
cielle vedtægtskrav. Dansk Friskoleforening har i årenes løb haft en del vedtægtskorre-
spondance mellem friskoler og ministerium til gennemsyn for at forklare bestyrelser-
ne, hvad ministeriet faktisk påtalte i en vedtægt indsendt til godkendelse. Denne opga-
ve har ikke været let, og i en række tilfælde har foreningens konsulenter måttet bruge 
megen tid på at få afklaret, hvad ministeriet faktisk ikke kunne godkende, og hvad der 
var årsag. Hvis den nødvendige vedtægtsfornyelse ikke kommer til at finde sted i en 
dialogbaseret atmosfære mellem skoler, skoleforeninger og ministerium, forudser vi, at 
det glædelige eksempel på regelsanering ender i kaos og efterfølgende stramninger. 
 
Formuleringen af § 5 stk. 3 og stk. 4 samt bemærkninger hertil 
Det forekommer umiddelbart logisk, at skolerne kun kan formulere formål med 
hjemmel i friskoleloven. Denne logik har imidlertid ikke været almen i de forudgående 
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år, hvor ikke mindst skolernes oprettelse af daginstitutioner har medført, at mange 
friskolebestyrelser nærmest har insisteret på i vedtægten at indskrive særlige formål for 
børnehavedrift samt bestemmelser fra dagtilbudsloven. Dette er forståeligt nok blevet 
afvist af ministeriets jurister. De almene bemærkninger under pkt. 2.1.1. afklarer imid-
lertid ikke, om ministeriets hidtidige holdning svarer til lovændringens § 5 stk. 3, 1. 
pkt. 
 
Dansk Friskoleforening formoder, at offentliggørelse af værdigrundlag på hjemmesi-
den fortsat vil være fyldestgørende, såfremt skolens grundlæggende holdning fremgår 
af den offentliggjorte vedtægt. 
 
Det er ikke nyt, at eventuelle overskydende midler med ministeriets godkendelse skal 
anvendes til  skoleformål under friskoleloven. I Dansk Friskoleforening er vi tilfredse 
med, at Friskolefonden under Dansk Friskoleforening positivt nævnes som en mulig 
modtager af midler fra nedlagte skoler (bemærkninger til § 6), idet fonden efter sin 
fundats alene kan understøtte tilskudsberettiget skoledrift under friskoleloven. Indsæt-
telse af Friskolefonden bør dog som hidtil være en mulighed for såvel eksisterende som 
nye skoler. Fonden er i dag under Civilstyrelsens tilsyn, men var indtil fremkomsten af 
fondslovene underlagt Undervisningsministeriets tilsyn. Den har i mands minde været 
berettiget til at modtage overskydende midler ved skolenedlæggelse, og fonden kan 
kun yde støtte til skoler med denne bestemmelse i vedtægten. 
 
Afrundende bemærkninger  
Dansk Friskoleforening anser det for afgørende vigtigt, at der ikke sker indskrænknin-
ger i de mulige beføjelser til generalforsamling, skolekreds eller lignende. Foreningen 
skal ved denne lejlighed undlade at fremkomme med forslag om udvidelser i overens-
stemmelse med tidligere regler, men det folkelige Danmarks opfattelse af demokratiske 
beslutninger strider på afgørende områder med de gældende vedtægtskrav. Det giver 
fortsat anledning til besværlige processer ved permutation.   
 
 
 

Med venlig hilsen 
p.f.v. 
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