FRISKOLEFAKTA GENERELT
• Antal grundskoler: Der er i alt 553 friskoler/private grundskoler i Danmark og 1.083 folkeskoler.
• Andel elever: 18% af eleverne i den danske grundskole går i dag i friskoler/private grundskoler. Det svarer til
cirka 121.000 elever. Til sammenligning går cirka 540.000 elever i folkeskolerne.
• Klassekvotient (gns.)
Friskoler/private grundskoler: 19 elever
Folkeskoler: 21,5
• Skolestørrelse (gns.)
Friskoler/private grundskoler: 218 elever pr. skole
Folkeskoler: 498 elever pr. skole
• Mangfoldighed som varemærke
De 553 forskellige friskoler/private grundskoler er kendetegnet ved stor diversitet: Grundtvig-koldske friskoler, Rudolf Steiner Skoler, Freinetskoler, Lilleskoler, skoler med muslimske værdier, skoler med kristne værdier,
skoler med katolske værdier, skoler med jødiske værdier, internationale skoler, realskoler, mentiqa-skoler og
mange flere…Skolerne fungerer alle sammen under den samme lov, »Lov om friskoler og private grundskoler«,
og skal dermed leve op til de samme regler og modtager også alle sammen statstilskud.
• Undervisningen i friskolerne skal ”stå mål med undervisningen i folkeskolen”
Friskoleloven bestemmer, at undervisningen i friskolerne ”skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”. Det
betyder, at en elev i en friskole eller privat grundskole skal have mindst de samme kundskaber efter endt skolegang, som hvis eleven havde gået i en folkeskole.
Friskoletraditionen - gennem mere end 160 år

I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især
Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spillede en rolle som inspiratorer.
I dag afspejler friskoler/private grundskoler en bred vifte af skoler grundlagt på
forskellige pædagogiske, religiøse, ideologiske livs- og værdisyn.
FRISKOLERNE - forskellighedernes fællesskab
Vi kalder os »FRISKOLERNE – forskellighedernes fællesskab« og har 338 medlemsskoler fordelt over hele landet. Vi ses diversitet som en kronjuvel i friskoletanken.
Alle forældre og ansatte ved medlemsskolerne er medlemmer af foreningen.
Forskel på friskole og privatskole?
Friskoler og privatskoler skal leve op til den samme lov, nemlig »lov om friskoler
og private grundskoler« og modtager også statstilskud efter de samme principper.
Alligevel kan der være markante kulturelle og historiske forskelle på skolerne, og
det er også årsagen til, at der findes fire forskellige frie skoleforeninger (FRISKOLERNE, Danmarks Private Skoler, Tyske mindretalsskoler, Foreningen af Kristne
Friskoler).

FRISKOLERNE - forskellighedernes fællesskab

GRUNDLOVENS §76
Grundlovens §76 fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre i Danmark er frie til at vælge et alternativ til
folkeskolen. Som oftest opstår en friskole på baggrund af et forældreinitiativ:
»Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen« (§76, Grundloven).
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