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Høring over udkast til to nye bekendtgørelser på friskoleområdet  

 

Vedlagt fremsendes udkast til to bekendtgørelser, henholdsvis bekendtgørelse om Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole og bekendt-

gørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal anmode om de bemærkninger, som de to bekendtgø-

relsesudkast måtte give anledning til. 

 

Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 1. december 2016 kl. 

12.00. 
 
Bemærkningerne bedes sendt til følgende e-mailadresse med angivelsen ”Høringssvar - Tilskuds-
bekendtgørelsen” i emnefeltet: camilla.green.schwartzbach@stukuvm.dk 

 

Lovforslag L 36, fremsat i Folketinget den 6. oktober 2016, forventes at blive vedtaget i Folketin-

get med ikrafttræden den 1. januar 2017. Som følge heraf skal de vedlagte to bekendtgørelser 

revideres i overensstemmelse med det fremlagte lovforslag. 

 
Særligt ad udkast til bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervis-
ningen på en fri grundskole er der følgende væsentligste ændringer/tilføjelser: 

 Demokratisk dannelse er tilføjet i bekendtgørelsen ligesom styrelsens skærpede tilsyn er tilret-
tet, således at dette altid omfatter både 1. og 2. pkt. i lovens § 1, stk. 2 (Stå mål med + frihed 
og folkestyre) 

 Tilføjet regulering i forhold til indsættelse af styrelsen som observatør på skolens bestyrel-
sesmøder, generalforsamlinger og forældermøder, herunder undersøgelse af om bestyrelsen 
kan tale og skrive dansk, en undersøgelse af skole-hjem-samarbejdet samt styrelsens mulighed 
for afholdelse af samtaler med eleverne. 

 Reguleret antallet af styrelsens besøg i perioden, hvor skolen er underlagt det skærpede tilsyn. 

 Indsat særskilt afskæring af klageadgang til ministeren for børn, undervisning og ligestilling i 
henhold til friskolelovens § 40 b. 

 Bilag 1 er slettet, idet der er taget initiativer til at oplyse om styrelsens sagsbehandling på an-
den vis, herunder på ministeriets hjemmeside i stedet for i bilag til en bekendtgørelse. Yderli-
gere er de to resterende bilag opdateret i overensstemmelse med ovenstående. 

 
Særligt ad udkast til bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. er der 
følgende væsentligste ændringer/tilføjelser: 

 Tilrettet en tilsynsførendes funktionsperiode maksimale længde fra 4 til 2 år. 

 Opdateret reglerne om muligheden for genvalg. 

 Tilføjet mulighed for en skoles valg af en tilsynsførende selvom denne endnu ikke er certifi-
ceret i overensstemmelse med styrelsens praksis herom. 

 Tilføjet et modul om frihed og folkestyre i uddannelsesforløbet til tilsynsførende. Det be-
mærkes hertil, at uddannelsesforløbet ikke er øget i timetal, men at det nye modul er lagt ind i 
det allerede eksisterende timetal for hele forløbet. Endvidere særskilt tilføjet det nye modul 
om frihed og folkestyre til efteruddannelsesforløbet. 

 Regulering af den tilsynsførendes funktion i forbindelse med at skolen underlægges skærpet 
tilsyn, herunder yderligere habilitetskrav til den tilsynsførende. 

 Tilføjet oplysninger om donationer til kravene, som en tilsynserklæring skal indeholde. 



 

 

 

2 

 Indsat en kortfattet paragraf omhandlende afgivelse af tilsynserklæringen i elektronisk form. 
Det bemærkes hertil, at denne ordning endnu ikke er gennemtænkt samt at den elektroniske 
platform tillige endnu ikke er færdigudviklet, hvorfor det ikke er muligt at uddybe denne be-
stemmelse yderligere. Bemærk endvidere, at der i forhold til denne bestemmelse er udskudt 
ikrafttrædelsestidspunkt. 

Mulighed for indbringelse af en afgørelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling er 
slettet i overensstemmelse med ændringsbekendtgørelse nr. 220 af 17. marts 2011, ligesom der er 
indsat særskilt afskæring af klageadgang i henhold til friskolelovens § 40 b. 

 
Spørgsmål vedrørende de to bekendtgørelsesudkast kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
  

Camilla Green Schwartzbach 

Fuldmægtig  

Direkte tlf. 3392 5329 

camilla.green.schwartzbach@stukuvm.dk 
 
  

 


