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Kære frie skolers foreninger 
  
Det er i sandhed en ekstraordinær situation, vi befinder os i, og det bliver svært for skoler, forældre og 
tilsynsførende, at få gjort alt det, der under normale omstændigheder foregår i løbet af foråret. Styrelsen 
har derfor besluttet følgende: 
  
Digital tilsynserklæring -  ændring af indsendelsesperiode 
  
Grundet den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-19 har styrelsen besluttet at fravige 
bekendtgørelsens § 22, stk. 2, i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie 
grundskoler m.v., og ændre indsendelsesperioden for indeværende skoleår, så tilsynserklæringen i stedet 
skal indsendes i perioden 15. maj til 30. juni 2020. 
  
Udsættelsen af åbningen for indsendelse skyldes, at skolernes frist for indsendelse af årsrapporterne er 
rykket fra den 30. april til den 14. maj, hvorfor oplysninger om eventuelle donationer til skolen ikke er 
tilgængelige i tilsynserklæringen før den 15. maj. 
  
Mulighed for udskydelse af forældrekredsens valg af tilsynsførende 
  
Det bliver på mange skoler, der enten pt. står uden tilsynsførende eller hvor den tilsynsførendes 
valgperiode udløber ved udgangen af indeværende skoleår, svært for forældrekredsen at få afholdt et 
møde i forældrekredsen og afviklet valg af tilsynsførende inden sommerferien. Forældrekredsen kan 
derfor udskyde valget af tilsynsførende, således at dette er afholdt senest 30. august 2020. Der ses 
således midlertidigt bort fra bestemmelsen om, at en skole kun må stå uden tilsynsførende i tre 
måneder, jf. § 1, stk. 3, 1. pkt. i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie 
grundskoler m.v. 
  
I forbindelse med ovenstående midlertidige ændringer bliver alle certificerede tilsynsførende orienteret 
om den ændrede indsendelsesperiode for den digitale tilsynserklæring i en mail senere i løbet af i dag. 
Der er ydermere lagt information om den ændrede periode på forsiden af Tilsynsportalen. 
  
I forhold til forældrekredsens mulighed for at udskyde valg af tilsynsførende for det kommende skoleår, 
orienteres der på uvm.dk 
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