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Velkommen til et nyt skoleår 
– i fællesskabets tegn 
Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening 

Så er det nye skoleår i gang! Det er noget særligt hver gang – der er gensynsglæde 
med skolen, kammerater og lærere, og der er spændt forventning hos de børn, der 
starter i børnehaveklassen og dermed går i gang med et skoleliv.  
For lærere, pædagoger, pedeller og skoleledelser er der planlagt skema, forberedt un-
dervisning, tænkt i rammer og strukturer og gjort klar til skolestarten.  
 
For nogle friskoler er det endnu en skolestart i en lang række, mens det i år for 9 nye 
friskoler og private grundskoler er første gang. Jeg ved, at der ikke har været tid til 
meget sommerferie på disse skoler, fordi der har været ekstra meget at gøre klar – en-
ten fordi en tidligere folkeskole skulle forandres til en friskole, eller fordi en friskole 
starter i helt nye rammer. 

Her ved skolestart fyldes medierne med historier om, hvorfor det nu går så godt på 
friskolerne og de private grundskoler, hvorfor der kommer flere elever til, og om 
ikke vi er skyld i folkeskolens fortrædeligheder. Kritikken er ofte, at folkeskolen som 
samfundsbærende institution ikke kan sikre sammenhængskraften i Danmark, når 
mange vælger folkeskolen fra. Ca. 18% af alle danske skolebørn går i friskolen. Det er 
på landsplan ca. 117.000 børn. Til sammenligning går der godt ½ mio. børn i folke-
skolen – eller ca. 82% af alle danske børn. Derfor er folkeskolen en vigtig institution i 
samfundet. Vi har brug for en stærk og sund folkeskole, men lige nu sker der så meget 
forandring, at det giver uro og usikkerhed hos forældrene. Vi har ikke brug for en mo-
nopollignende folkeskole, hvor tingene kun kan være på én måde. Ikke to børn er ens, 
og derfor skal skolerne heller ikke være ens! 

Det er vigtigt, at friskolerne ikke dukker nakken, når kritikken rammer. Klap i stedet 
hinanden på skulderen og anerkend hinandens forskellige bidrag til et stærk fælles-
skab med friskolen i centrum. Friskolerne er et bevis på sammenhængskraft og fæl-
lesskab, når det er allerbedst. 
        fortsættes...

mailto:df@friskoler.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
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Jeg håber, friskolerne bliver ved med at gribe og forstå friheden til selv at tage 
initiativ og ansvar i respekt for hinanden og fællesskabet. Det er sådanne små, 
meningsfulde og nærværende fællesskaber, der understøtter det store fællesskab 
og som gør os i stand til at gøre vores børn til aktive medborgere. Det bliver der 
også brug for i fremtiden! Derfor er friskolen ikke bare et alternativ til folkesko-
len. Friskolen er mere end det – et selvstændigt og stærkt bidrag til sammen-
hæng, udvikling og fællesskab.

Betingelser for skoler med særlig special-
undervisningsprofil
OBS: Kort ansøgningsfrist – kontakt gerne Friskolernes Hus

Skoler, der ønsker at gøre noget særligt ud af specialundervisningen, kan blive 
certificeret som »profilskole«, hvilket blandt andet betyder, at skolen vil være be-
rettiget til at modtage en ekstra tillægstakst for den 13. specialundervisningselev 
og efterfølgende specialundervisningselever. 

Bemærk at ansøgningsfristen er meget kort – og at friskolelovens øvrige krav til 
profilskoler skal være opfyldt senest 1. oktober, for at skolen kan modtage til-
lægstaksten næste år!!

Betingelserne for at blive certificeret fremgår af ”Bekendtgørelse om certificering 
af frie grundskoler, der har en særlig specialundervisningsprofil” udstedt den 8. 
august 2016 og trådt i kraft den 11. august. Interesserede skoler skal indsende 
en ansøgning med en projektbeskrivelse, hvor skolen skal dokumentere forhold 
vedrørende planlægningen af specialundervisningen, evalueringen af elevernes 
udbytte af undervisningen, de fysiske rammer, tilgængelighed og undervisnings-
midler samt at undervisningspersonalet har de fornødne kvalifikationer i forhold 
til elevgruppen. 

Imidlertid er det ikke specificeret, hvorledes skolerne skal dokumentere de for-
hold, der skal fremgå af ansøgningen. Dansk Friskoleforeningen har været kon-
takt med undervisningsministeriet om kravene til dokumentationen, og sekreta-
riatet vil på den baggrund kunne hjælpe skoler, der er interesseret i at søge, med 
yderligere oplysninger.

Ansøgningsfristen for skoler, der ønsker godkendelse fra 1. oktober i år er 1. sep-
tember. Men selve ansøgningen om certificering er ikke nok for at være godkendt 
som profilskole og kunne modtage tillægstaksten. Friskolelovens § 11 b, stk. 3-7 
skal også være opfyldt. Og det er en betingelse, at kravene er opfyldt senest 

       fortsættes...

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181641
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181641
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1. oktober for at skolen kan få tilskud som profilskole med virkning fra januar 
2017. 

I friskoleloven stilles i § 11b følgende krav:
- Skolens beslutning om at have en særlig specialundervisningsprofil skal være   
      truffet efter samme procedure som skolens procedure for vedtægtsændringer.
- Beslutningen skal være offentliggjort på skolens hjemmeside. 
- Skolen har i gennemsnit pr. 5 september de 3 forudgående år før finansåret  
      haft mindst 13 elever, der opfylder betingelserne for at modtage tilskud til   
      specialundervisning.
- Skolen opfylder de særlige kvalitetskrav som ministeriet fastlægger – det er  
      netop disse kvalitetskrav bekendtgørelsen om certificering som profilskolen   
      handler om. 
 
Fristen for at opfylde kravene – herunder kvalitetskravene – er, som nævnt,  
1. oktober i året forud for det finansår status som profilskole skal gælde med  
tilskudsvirkning.  
Link til bekendtgørelse 

Fokus på flygtningebørn og undervisning 
af tosprogede
Foreningerne på de frie skoleområder byder flygtningebørn velkomne og har i 
den forbindelse udsendt informationsmateriale, der formidler viden om børne-
nes vidt forskellige baggrunde og psykiske bagage. Det er foreningernes håb, at 
de frie skoler og deres ansatte kan fremme flygtningebørnenes trivsel og give 
dem gode relationer til andre børn og derved bidrage til at inkludere børnene i 
det danske samfund. 

Informationsmaterialet er tilrettelagt af Dansk Flygtningehjælp. Hensigten er, at 
materialet sammen med foreningernes kursustilbud, informationsmøder og øvri-
ge materialer kan kvalificere indsatsen for flygtningebørn i den frie skoleverden.

Alle friskoler og efterskoler vil modtage materialet i trykt form, men det er na-
turligvis også tilgængeligt på www.friskoler.dk: Guide til undervisning af flygt-
ningebørn på frie grund- og efterskoler 

Grundlaget for at modtage flygtningebørn er udtrykt i en fælles hensigtserklæ-
ring mellem regeringen og de frie skoler, som vi tidligere (29. juni) har sendt til 
alle medlemsskoler.

NB! Økonomisk er skolerne afhængige af, at indgå aftale med kommunen om un-
dervisningen af flygtningebørn, som jo ikke udløser statstilskud. Undervisningen 
skal finansieres af kommunerne. Undervisningsministeriet er er på vej med en 
vejledende takst for opgaven. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181641
https://flygtning.dk/media/2557733/guide_friskole_web.pdf
https://flygtning.dk/media/2557733/guide_friskole_web.pdf
http://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=622&cHash=5807ea67cd6b2b25618f4bd53d7578dd
http://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=622&cHash=5807ea67cd6b2b25618f4bd53d7578dd
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Temaforløb om modtagelse og undervis-
ning af tosprogede
Ansøgningsfristen for at deltage i et temaforløb som undervisningsministeriet 
udbyder om modtagelse og undervisning af tosprogede udløber 22. august kl. 
10.00. Der udbydes tre temaforløb: Jylland, Fyn og Sjælland. Hvert temaforløbet 
består af fire temadage, der afholdes september-maj i skoleåret 2016/17. Mel-
lem temadagene er der fokus på at afprøve og implementere i egen praksis. 

Temaforløbet henvender sig til særlige teams på skolen, der har til opgave at ar-
bejde sammen om at udvikle skolens tilgang til tosprogede elevers sproglige ud-
vikling. Samtlige teamets medlemmer skal deltage på alle fire temadage, og det 
forventes, at skolens ledelse deltager på dele af temaforløbet, samt at ledelsen i 
øvrigt understøtter medarbejdernes udvikling under temaforløbet. 

Program, tilmelding og nærmere information kan hentes på nedenstående link: 

Jylland (Esbjerg) 
Fyn (Svendborg)
Sjælland (København) 

Invitation til temaforløb (pdf)

Friskoleloven opdateret 
Friskoleloven er blevet opdateret med lovændringerne om særlige tilbud til flygt-
ningebørn, vedtaget 8. juni 2016, og loven om frie grundskoler på småøer ved-
tager 27. januar i år. Den nye lovbekendtgørelse, erstatter udgaven fra 15. juni 
sidste år og er dateret 8. juli 2016, gældende fra 1. juli i år. 

Hent den opdaterede friskolelov

Stramninger af friskoleloven i høring 
Forårets politiske aftaler om stramning af blandt andet friskoleloven, som blev 
indgået i forbindelse med de såkaldte ”imam-forhandlinger” er nu omsat til et 
lovforslag, som blev sendt i høring 27. juni. 

De i alt 15 ændringsforslag til friskoleloven har vi tidligere omtalt således som 
de er kendt fra de politiske aftaler 18. marts og 10. maj. Derfor nævner vi blot 
nogle hovedpunkter her:
- Fremover vil friskolelovens § 1 ifølge forslaget indeholde en bestemmelse om, 
at skolerne skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse. Begrebet 
demokratisk dannelse sigter både til undervisningens indhold og til skolens fak-
tiske liv og virke, herunder også optagelse og bortvisning af elever, elevinddra-
gelse i og uden for undervisningen, skolens ordensregler og skolens omgangs-
former. Hensigten er, at skolerne skal ”udvikle og styrke elevernes evner og lyst 
til som demokratiske borgere at leve i og selv bidrage til et retssamfund som det 
danske med frihed og folkestyre og grundlæggende friheds- og menneskerettig-
heder, herunder ligestilling mellem kønnene”. 
- Økonomiske donationer over 20.000 kr. (eksklusiv moms) skal oplyses i års-

https://www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne/Arrangementer/2016/09/160907-Temaforloeb-om-modtagelsesklasser-og-undervisning-af-tosprogede-elever-Soenderjylland
https://www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne/Arrangementer/2016/09/160908-Temaforloeb-om-modtagelsesklasser-og-undervisning-af-tosprogede-elever-Fyn
https://www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne/Arrangementer/2016/09/160922-Temaforloeb-om-modtagelsesklasser-og-undervisning-af-tosprogede-elever-Koebenhavn
http://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Nyheder/Nyheder_juli_dec_16/invitation_til_temaforl%C3%B8b_Dansk_Friskoleforening.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182103
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rapporten og den valgte tilsynsførende skal i tilsynserklæringen oplyse om såvel 
navngivne som anonyme donationer på mere end 20.000 kr. Endvidere skal sko-
len på sin hjemmeside offentliggøre oplysninger om donationer og donatorer.
- Der indføres en karensperiode på 5 år for, at tidligere ansatte, forældre, be-
styrelsesmedlemmer og andre med tæt forbindelse til skolen kan vælges som 
tilsynsførende.
- Valgperioden for tilsynsførende nedsættes til at være højst 2 år; og genvalgs-
mulighederne begrænses således, at den samme person højst i en periode på 11 
år kan være tilsynsførende i 6 år i alt på skolen. 
- Fremover vil en tilsynsførende højst kunne være tilsynsførende ved 5 skoler, 
med mindre undervisningsministeriet godkender, at en tilsynsførende i særlige 
tilfælde har flere end fem skoler. 
- Der indføres et digitalt format som tilsynserklæringen skal afgives i. Omkost-
ningerne ved at udvikle denne elektroniske tilsynserklæring vil blive afholdt af 
midler, som ministeriet fratrækker den samlede bevilling til frie grundskoler. 
- I forbindelse med et eventuelt skærpet tilsyn får ministeriet ret til at deltage 
som observatør ved bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og forældremøder. 
Endvidere vil der i det skærpede tilsyn kunne indgå samtaler med elever uden 
tilstedeværelse af skoleleder eller lærere. Det er frivilligt for eleverne, om de øn-
sker at deltage i samtaler med ministeriets medarbejdere. 
- Der skabes lovhjemmel til, at der kan ydes et særligt tilskud til elevernes del-
tagelse i introduktionskurser i 8. klasse således som det eksempelvis kendes fra 
brobygningsforløb.

Dansk Friskoleforening har i nogen tid arbejdet med et høringssvar, som skal afgi-
ves senest på fredag den 19. August og herefter lægges online via www.friskoler.dk 

Vi forventer, at lovforslaget fremsættes i begyndelsen af det kommende folke-
tingsår, dvs. i oktober eller november måned, således at det kan vedtages til 
ikrafttræden den 1. januar 2017. 

Opgørelse af arbejdstid skal ikke sendes 
til FSL 
Foranlediget af, at Frie Skolers Lærerforening (FSL) har anmodet en række sko-
ler om at indsende opgørelserne over lærerens arbejdstid for skoleåret 2015/16 
til lærerforeningen, orienterede Friskolernes Hus i sidste uge i en mail om, at 
skolerne ikke er forpligtet til at efterkomme anmodningen fra FSL. I oriente-
ringen skrev vi blandt andet, at arbejdstidsopgørelsen er et anliggende mellem 
skolen og den enkelte lærer og børnehaveklasseleder og dermed også er et af de 
elementer, der indgår i tillidsforholdet mellem skole og medarbejder. 

Moderniseringsstyrelsen har overfor Dansk Friskoleforening bekræftet, at FSL 
ikke har ret til at kræve arbejdstidsopgørelserne udleveret fra skolen. Det er 
undervisningsministeriet og revisor, der fører tilsyn med, om friskolen overhol-
der lovgivningen, herunder overenskomsterne. Dansk Friskoleforening finder, 
at fremgangsmåden er usædvanlig og vil politisk tage problemstillingen op med 
FSL.
Se hele orienteringen

http://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=628&cHash=7a3ca137439f5f1ee72966402e0adf30
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9 nye frie grundskoler starter i år
Ved skoleårets begyndelse slår 9 friskoler og privatskoler porten op for elever for 
første gang. Tre skoler (Allerød, Karrebæksminde og Thy privatskoler) vil være 
medlem af Danmarks Privatskoleforening, mens de resterende seks optages i 
Dansk Friskoleforening.  
 
De nye skoler er: 
Allerød Privatskole    Overlade Friskole (Overlade, Løgstør)
Frederikshavns Friskole  Vesthimmerlands Naturfriskole (Farsø) 
Friskolen Glasværket (Odense)  Sydsjællands Privatskole (Vordingborg)
Karrebæksminde Privatskole  Thy Privatskole (Thisted)   
Blære Friskole (Blære, Aars)

Temadag:  
Gode løsninger på APV’ens problemer
Den årlige temadag om arbejdsmiljø, som skoleforeningerne og FSL arrangerer 
i fællesskab handler i år om at finde gode løsninger på de problematikker som 
APV´en peger på. 

Temadagen kan have særlig interesse for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter 
i skolens arbejdsmiljøorganisation, og dagen kan bruges som en supplerende ar-
bejdsmiljødag/efteruddannelsesmodul for arbejdsmiljøgruppen.

APV´en kortlægger og identificerer arbejdsmiljøproblemer, men den angiver in-
gen løsninger. På årets temadag er der fokus på at finde gode løsninger. 

På temadagen vil de aktuelle regler blive gennemgået, men hovedsagen er et 
forløb, hvor deltagerne lærer at bevæge sig fra problemer til handlinger og løs-
ninger.  

Kurset afholdes 2 gange: 3. oktober på Hornstrupcentret ved Vejle og 6. oktober 
på Scandic Hotel i Ringsted. Kursusafgiften er 1.300 kr. pr. person og tilmeldings-
fristen er 1. september 2016. 
Mere om temadagen og tilmelding

Ny bekendtgørelse om dansk som andet 
sprog i folkeskolen 
Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog er ud-
sendt i en ny version gældende fra 1. august 2016. For skoler der har elever med 
andre sprog end dansk er det relevant at kende bekendtgørelsen, selvom den 
”kun” vedrører folkeskolen. 
Link til bekendtgørelsen 
 

Ny udgave af folkeskoleloven 
Den nye opdaterede udgave af folkeskoleloven, offentliggjort 22. juni 2016, har 
indarbejdet de tre seneste ændringer af folkeskoleloven. 
Link til den nyeste udgave af folkeskoleloven

Kort 
nyt

https://fsl.nemtilmeld.dk/32/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183352 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182008 
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ÅBEN SKOLE
- et åbent-hus-arrangement 

Husk, at der igen i år bliver planlagt et landsdækkende åbent-hus-arrangement for alle skoler i Danmark -
friskoler som folkeskoler. Det foregår altid den første torsdag i november. I år er der ÅBEN SKOLE den 3. no-
vember. 
Tidsrummet planlægges lokalt, men mange skoler holder åbent fra 15.00 – 18.00, fordi det giver gæsterne
gode chancer for at kigge forbi. 

Formålet er fortsat at åbne dørene til landets skoler, så alle kan få et indtryk af mangfoldigheden i den danske
grundskole. Ikke to skoler er ens. Det vil vi gerne understrege med ÅBEN SKOLE.
 
Dansk Friskoleforening lægger op til, at indholdet for dagen, PR og medieomtale primært foregår lokalt. Vi
sørger for, at der vil være opdaterede kampagnematerialer til rådighed - ligesom vi vanen tro også vil arbejde 
for national mediedækning.

Tag ÅBEN SKOLE med i skolens planlægning allerede nu, så vi sikrer os, at der igen i år er mange skoler
landet over, der lukker dørene op.
 
For yderligere informationer: Maren Skotte, Friskolernes Hus, maren@friskoler.dk, 20498503.
Husk også at »synes godt om« ÅBEN SKOLEs facebook-side 

http://aabenskole.dk/
https://www.facebook.com/aabenskole/?ref=ts&fref=ts
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Redaktion
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen 
Mette Marie Møller

Kontakt vedrørende 
nyhedsbreve
redaktion@friskolerneshus.dk

Friskolernes Hus
Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13

eller

Rigensgade 11 
1316 København K
44 22 79 20

Tre faste 
nyhedsbreve

• SkoleNyt udkommer 
hver anden onsdag

• BestyrelsesNyt 
udkommer 1. onsdag i 
hver måned.

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

Kalender 
»Intro til  bestyrelse«
18., 24. og 31 august 2016 
Ringsted Lilleskole/Nørrebro 
Lilleskole og Hundelev Friskole

»Skolens administration modul 1 +2«
24.- 25. august 2016 
Brogården, Middelfart 
Kun 3 ledige pladser

»Fortælledag 2016«
8. september 2016 
Nyborg Slot 
fuldt booket

»Friskolernes sekretærkursus«
12.- 13. september 2016 
Park Hotel, Middelfart
Kun 4 ledige pladser 

»Inspirationskursus for idrætslærere«
14.-16. september 2016 
Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Viborg 

»Kreativitet og dannelse«
29. september 2016 
Vartov, København

»Gen-certificering«
29. september 2016 
DGI-byen, København

»Fri skole anno 2016«
3.-4. oktober 2016 
Den frie Lærerskole

VIDEN
VÆRDIER 

VOVEMOD

MANIFESTET 

FOR DET 

KREATIVE 

SKOLENETVÆRK 

KONFERENCE 

D. 29. SEPTEMBER 2016

http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=17&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=8&tx_cal_controller%5Bday%5D=24&cHash=faee0b40efc5939acdcf2b004011a659
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=37&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=8&cHash=64cbe74b6053ca95e11cc04501ffad49
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=18&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=12&cHash=455d8d148c1877c500ce8eb26ee1a896
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/inspirationskursus-for-idraetslaerere/
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=32&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=29&cHash=79c4f8bdb1ca91e065e590c2b87eb9d8
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