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Kære friskolefolk 

Vidste	du,	at	du	er	medlem	af	et	stort	og	sprudlende	fællesskab,	som	når	helt	ud 
i	landets	fjerneste	egne?	Et	fællesskab	med	335	friskoler	og	cirka	48.000	elever.

Vores slogan er ”Forskellighedernes fællesskab”. Og det er dét budskab, som vi 
hver dag kæmper for at gøre plads til i det danske uddannelsesbillede. Forskel-
lighed i pædagogik og værdier, skolestørrelse, geografi og økonomi. Friskoler er 
for alle. Som eksempelvis landbrugsfamilien Klit fra Klim, som du kan møde 
i denne årsberetning.

Det frie skolevalg er unikt, og nogle gange er vi nødt til at have andre til at min-
de os om det for at huske på det. Professor Toshiro Yokoi fra Sapporo i Japan har 
brugt seks måneder på at granske os. Han har bidt mærke i, at vi i Danmark har 
udstrakt tillid til hinanden. I en grad så staten lader forældre lave skole ud fra 
egne værdier. ”Helt uhørt i det japanske samfund,” siger han.

Men det foregår heller ikke uden sværdslag – specielt når flere og flere forældre 
foretrækker en fri skoleform frem for folkeskolen. Det betyder, at vi må være 
endnu bedre til at fortælle om livet i vores særlige fællesskab. At vi også tager os 
af de svageste. At børnene beviseligt er rigtig godt rustet til både ungdomsud-
dannelser, karrierer - og livet. For sandheden er under pres, fortæller boblefor-
sker Vincent Hendricks på side 24. Hvis usandheder siges og deles tilstrækkelig 
mange gange, så forvandler de sig til sandhed. 
Heldigvis har vi i Merete Riisager en undervisningsminister, som ønsker at 
understøtte udviklingen af to ligeværdige grundskoleformer i Danmark. I et 
interview til dette årsskrift slår hun fast, at et reelt frit skolevalg fordrer, at der 
er to ligeværdige valgmuligheder.

En årsberetning er et tilbageblik på det forgangne år, og det er samtidig et kig 
fremad. Den 22.- og 23. april mødes vi i det store fællesskab ved Dansk Frisko-
leforenings landsmøde. Ved seks saloner stiller vi skarpt på musik, kunst, histo-
riefortælling, etik i skolen, digital dannelse og fremtidens vigtigste egenskaber. 

Rigtig god læselyst

Kommunikationsforum
Dansk	Friskoleforening

Forord 
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Skriftlig beretning 

Af	Dansk	Friskoleforenings	styrelse

 To folkeskoleledere fik i februar 2017 maksimal opmærk
somhed, da de i Dagbladet Politiken beskrev deres erfaring-
er med fri- og privatskoler, der efter sigende smider de 
dårligst fungerende elever ud – gerne efter ”store tælledag” 
den 5. september, hvorefter folkeskolerne skal samle 
eleverne op. Skolelederne pegede især på, at der var tale 
om ”overlevering” af elever fra arabiske skoler. Vi har ingen 
grund til at tro, at de to folkeskoleledere ikke har belæg for 
deres budskaber. Men vi ved, at tilsvarende historier findes 
med modsat fortegn. Friskoleledere melder om daglige 
opringninger fra familier, hvis børn mistrives, ikke passer 
ind i folkeskolernes inklusionstilbud, føler miljøet er for 
hårdt, dagen for lang, klassen for stor osv. Og der er ikke 
blot tale om børn fra familier i de højeste indkomstgrupper. 
Man behøver nemlig ikke have mange penge for at være 
ressourcestærk nok til at kere sig om sit barns skolegang.  I 
den årlige medlemsstatistik kan vi se, at næsten 80 pct. af 
vores medlemsskoler har oplevet øget søgning fra familier i 
2016. Mere end 60 pct. af skolerne har også oplevet øget in-
teresse fra lærere og pædagoger, der ønsker ansættelse på 
skolen. Der er med andre ord tale om en temmelig massiv 
opmærksomhed.

Det er blevet for let at trænge igennem mediemuren med 
forargelsesbudskaber uden nævneværdig empiri, og det går 
ud over den samtale, der kunne være om en stærk dansk 
grundskole. Det er en fast del af foreningens virke at bringe 
nuancer ind i den offentlige debat, og det forgangne år er 
ingen undtagelse.

Frirummet genskaber den demokratiske samtale
Den gode demokratiske debat er klemt i en tid med skråsik-
re udsagn, stålsatte positioner og konkurrencen om at få 
ret. Det kan vi ikke stiltiende lade ske! Den bekymring deler 
vi med Efterskolerne og Folkehøjskolerne, og derfor har de 
tre foreninger gennem de sidste år drøftet, hvordan vi kan 
være med til at forandre samtalen i det offentlige rum, så 
samtalen både gør os klogere, mere handlingsorienterede 
og bedre til at forstå hinanden. Der er brug for flere nuan-

cer og tid til forklaringer, så vi sammen kan genskabe den 
demokratiske samtale.

”Frirummet” er en konkret debatform, der med helt klare 
spilleregler styrer deltagerne gennem en debat, hvor 
fronterne bliver tydelige, tvivl og dilemmaer kommer til 
syne, og hvor der slutteligt søges efter konkrete initiativer 
og handlinger, der kan iværksættes efterfølgende. 
Trygfonden har ydet økonomisk støtte til udviklingen af 
Frirummet, og der bliver nu uddannet debatpiloter, som 
kan afvikle Frirumsdebatter i alle hjørner af Danmark. 
Emnerne kan være vidt forskellige og kan både være 
forankret lokalt og nationalt.

Frirummet er et visionært projekt, der er friskolernes, ef-
terskolernes og højskolernes fælles bidrag til at styrke det 
demokratiske Danmark. Vi vil arbejde på, at projektet slår 
rod i vores skoler og bliver en naturlig del af den samtale, 
der skal finde sted. Det flugter godt med de frie skolers 
værdier om frihed, livsoplysning, folkelig oplysning og 
demokratisk dannelse.

Tyrkisk konflikt fik indflydelse på 600 elevers 
skolegang
I en sen nattetime i juli blev Tyrkiet ramt af et kupforsøg. 
Selvom det foregik 3.000 km fra Danmark, fik det alvorli-
ge konsekvenser for op mod 600 danske børns skolegang. 
Det skete, fordi 14 navngivne friskoler, privatskoler, efter-
skoler og private gymnasier på de sociale medier blev 
udråbt til at være ”terrorskoler”. 
Mange forældre, der har børn og unge på disse skoler, 
er blevet kontaktet af folk med tyrkisk baggrund og har 
oplevet at blive truet til at melde deres børn ud af skoler-
ne. De 14 skoler oplevede derfor massive udmeldelser i 
begyndelsen af det nye skoleår. Efterfølgende er tre skoler 
med dansk-tyrkiske elever lukkede, ligesom et par skoler 
yderligere har store økonomiske udfordringer på grund af 
stort frafald i elevgrundlaget.
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Dansk Friskoleforening tog sammen med de øvrige skole-
foreninger naturligvis skarpt afstand fra truslerne og den 
form for social kontrol, som dette er udtryk for. Borgere 
i Danmark har ret til at vælge præcis den skole, de finder 
bedste egnet til at varetage undervisningen af deres barn 
uanset værdigrundlag. Daværende undervisningsminister 
Ellen Trane Nørby medvirkede i diverse interviews og 
støttede dette budskab. Til gengæld savner vi fortsat svar 
fra Justitsministeriet, som de frie grundskoleforeninger og 
Efterskoleforeningen i efteråret 2016 sendte en fælles hen-
vendelse til for at bede om større politisk opmærksomhed 
på den problematik, den tyrkiske konflikt har afstedkom-
met i Danmark.

Gode intentioner om undervisning af flygtninge 
 møder benspænd
I august indgik Dansk Friskoleforening og de øvrige skole-
foreninger en hensigtserklæring med regeringen om, at 
friskoler og private grundskoler kan medvirke og tage del i 
ansvaret for at løse kommunernes integrationsopgaver og 
undervisning af flygtningebørn. Desværre gik det sådan, at 
opgaven blev indfældet i loven på en sådan måde, at der på 
friskoler og private grundskoler kun kan ske undervisning 
i ”modtageklasser”, mens det i folkeskolen både kan ske i 
modtageklasser og som en integreret del af den ordinæ-
re undervisning. Det var ikke hensigten i forarbejdet til 
hensigtserklæringen, og Dansk Friskoleforening har derfor 
over for både ministeriets embedsmænd og ministeren 
tilkendegivet, at dette bør ændres. 
På samme vis har vi fortsat et udestående omkring en 
model for tilskuddet for denne opgave. 
Disse to forhold har betydet, at det kun er ganske få fri-
skoler, der har aftaler med kommunerne om undervisning 
af flygtninge. Behovet for undervisning af flygtningebørn 
har samtidig ikke vist sig så omfangsrigt som forventet 
på grund af betydeligt færre flygtninge. I Dansk Friskole-
forening ønsker vi fortsat klarhed over disse forhold, så 
hensigtserklæringen kan være helt på plads for det tilfælde, 

at der er brug for det. Vi ved, at mange friskoler gerne på-
tager sig denne vigtige opgave, men så længe der er direk-
te benspænd i loven, og kommunerne ikke er forpligtede 
til at lade pengene følge opgaven, er de gode intentioner 
vanskelige at følge op med konkret handling. 

Ændringer i friskoleloven udfordrer friheden
I foråret 2016 indgik regeringen en aftale med Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 
om styrkelse af kvaliteten på friskoler og private grund-
skoler. Hovedelementerne var øget fokus på demokratisk 
dannelse, og et styrket tilsyn med kravet om ”frihed og 
folkestyre” og yderligere krav til det forældrevalgte tilsyn, 
hvor især uvildigheden kom i fokus.
I maj blev aftalen udvidet som en del af den såkaldte 
”imam-pakke” med den hensigt målrettet at styrke tilsyn-
et med skoler, der udviser risikoadfærd eller er under 
skærpet tilsyn. Forslaget gik fra starten på undervisnings-
ministeriets mulighed for at indsætte en ekstern obser-
vatør i skolernes bestyrelser, mere systematisk anvendel-
se af uanmeldte tilsynsbesøg, mulighed for samtale med 
børn uden medvirken af lærere og ledere, inddragelse 
af oplysninger fra andre myndigheder, gennemsigtighed 
vedrørende donationer og desuden tilføjelsen i formålet: 
skolerne skal ”forberede eleverne på at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og 
styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kend-
skab og respekt for grundlæggende friheds- og menneske-
rettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”

Det er relevant at justere de forhold, der understreger 
uvildigheden i tilsynet med friskoler og private grundsko-
ler. Alle er interesserede i et grundigt og stærkt tilsyn.
Men i Dansk Friskoleforening mener vi, at tilføjelsen i 
friskolelovens §1 vedrørende kravet om ”demokratisk 
dannelse” giver anledning til en nærmere afklaring. Umid-
delbart er begrebet både sympatisk og godt, men hvad 
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skal man forstå ved dette begreb? -  og hvordan kan man 
føre tilsyn med dette krav?

Dette blev anledningen til, at Dansk Friskoleforening ar-
rangerede en høring den 5. oktober 2016 i Landstings salen 
på Christiansborg, hvor vi indbød tre professorer til at se 
nærmere på det forhold, at vi i Danmark har undervis-
ningspligt – men ikke skolepligt. Professor Jens Elo Rytter 
udarbejdede et responsum, og på baggrund heraf gav han 
et oplæg om fortolkningen af Grundlovens §76, og dermed 
undervisningsfrihedens reelle frihed. Professor Lisbet Chri-
stoffersen deltog med oplæg om den historiske forvaltning 
og administration af friskolernes lovgivning, og dernæst 
gav professor Ove Korsgaard sit bud på, hvad indførelsen af 
begrebet ”demokratisk dannelse” får af konsekvenser for 
friskolernes undervisning og virke.

Dansk Friskoleforening har gennem hele forløbet offentligt 
tilkendegivet, at det ikke er rimeligt at udarbejde lovfor-
slag, som er henvendt til et religiøst, sprogligt eller etnisk 
mindretal i befolkningen. Det har i hele processen været 
vigtigt at forsvare retten til at lave friskole på et værdi-
mæssigt grundlag, som netop kan tilgodese et mindretals 
behov for at fastholde sin identitet. Sådan har det været 
siden midten af 1800-tallet, og sådan ønsker vi også, det 
skal være i fremtiden. I øvrigt har vi vanskeligt ved at se 
behovet for yderligere tilsynsstramninger i lyset af de se-
neste 10 års konkrete tilsynssager, som ikke i sig selv giver 
anledning til lovstramninger. 

De politiske aftaler indeholdt en invitation til skolefor-
eningerne om en tæt dialog med ministeriet om, hvordan 
lovændringerne kan udmøntes i en konkret skolehverdag. 
Der er lyttet til vores høringssvar, der er fremført argumen-
tationer, holdt møder med politikere ligesom der har været 
meningsudvekslinger med en vis kant, og de forskellige 
dilemmaer er blevet vendt. Derfor er der også sket opblød-
ninger i den endelige lovtekst. 

Loven er nu en realitet. Friskolerne skal fortsætte deres 
praksis uhindret, siger undervisningsminister Merete 
Riisager, men selvfølgelig må hver skole finde ud af, hvad 
det betyder, at demokratisk dannelse er en del af formålet. 
Hvad skal vi muligvis gøre anderledes? – og hvordan gør 
vi demokratisk dannelse synlig i undervisningen? 

Børnerettigheder i forbindelse med udskrivning
Da ombudsmanden for snart et par år siden modtog 
klager over udskrivning af elever fra friskoler og private 
grundskoler rejste det spørgsmålet om behovet for at 
indskrive børns rettigheder, som de udtrykkes i FN´s 
Børnekonvention, i friskoleloven. 
I Dansk Friskoleforening er vi af den opfattelse, at børns 
rettigheder er indeholdt i friskolelovens bestemmelser 
om frihed og folkestyre, mens andre organisationer øn-
sker FN´s Børnekonvention indarbejdet i loven. 

Evalueringer viser, at der faktisk ikke sker mange ud-
skrivninger af elever på friskoler og private grundskoler, 
men der er altså eksempler på uhensigtsmæssige måder 
at gøre det på, og derfor må skolerne bliver bedre til at 
håndtere udskrivninger. 
Med Undervisningsministeriet som tovholder har Dansk 
Friskoleforening i tæt samarbejde med andre foreninger 
og organisationer deltaget i udarbejdelsen af en deltalje-
ret handlingsplan med information og oplysninger til 
ledere, lærere, elever, forældre m.v. om, hvordan udskriv-
ning af elever kan ske på bedst mulig måde, og altid med 
skyldig respekt for at lytte til børns egne synspunkter. 
Det skal hjælpe med at understøtte målet om, at alle 
parter tager del i den vanskelige øvelse, det er at udskrive 
et barn fra en friskole eller privat grundskole.

Færre underretninger på frie skoler
I starten af 2017 bragte Danmarks Radio historien om, at 
der sker betydeligt færre underretninger på de flerspro-
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gede friskoler med muslimsk værdigrundlag sammenlignet 
med øvrige grundskoler. Historien er alvorlig, hvis det be-
tyder, at der er børn, som ikke får den hjælp, de har ret til.  
Men historien kræver også, at der dykkes endnu længere 
ned i empirien, end tilfældet ofte er. 

En intern spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Frisko-
leforenings medlemsskoler viser, at antallet af underret-
ninger er meget forskellig fra skole til skole landet over. 
Den viser også, at det tætte forældresamarbejde betyder, at 
nogle problemer håndteres tidligt, når der er mistanke om 
mistrivsel. En del flersprogede friskoler har et udvidet sam-
arbejde med sundhedsplejer, skolepsykolog m.v., som ofte 
har deres faste gang på skolerne. Dette spiller nødvendigvis 
også en rolle i forhold til antallet af nødvendige underret-
ningssager.  

København Kommunes Socialforvaltning har nu inviteret 
til et samarbejde med Danmarks Private Skoler, Foreningen 
af Kristne Friskoler og Dansk Friskoleforening med den 
dagsorden at invitere alle friskoler og private grundskoler 
i København til et møde, med den dagsorden at skabe klar-
hed over samarbejdet omkring underretninger. Det har vi 
store forventninger til, og vi håber, det kan være en model 
til efterlevelse i andre kommuner. 

Styrken ved underretning er, at der kommer en uvildig per-
son ind i sagen, der med sin faglighed kan se på konkrete 
forhold og her vurdere, hvad der vil være bedst at gøre 
for barnet. Derfor skal der ske underretninger, når et barn 
mistrives. Det handler om børns liv og velbefindende, og 
det skal voksne tage sig af.

Anti-mobbe indsatser løses ikke med bureaukrati
Tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby tog i 
samarbejde med Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og 
med Mary Fonden som faglig sparringspartner, initiativ 

til at udarbejde en fælles aktionsplan til forebyggelse og 
bekæmpelse af mobning. I Dansk Friskoleforening hilser 
vi initiativet velkommen, idet det giver god mening at 
gøre konkrete råd og anbefalinger tilgængelige hele vejen 
gennem et barns skoleforløb.

Vi må se i øjnene, at på trods af, at der hver dag på skoler-
ne arbejdes med forebyggelse og bekæmpelse af mobning, 
drillerier, ensomhed og trivsel, så sker det alligevel. Men 
problemet er ikke enkelt, ofte spiller mange parametre 
ind og gør det komplekst.
I august gik aktionsplanen i luften via www.alleforenmod-
mobning.dk, hvor man kan finde anbefalinger, søge råd 
og vejledning, ligesom der er oplysninger om, hvor børn, 
unge, forældre og andre kan søge hjælp. 

I oktober fremlagde daværende undervisningsminister 
Ellen Trane Nørby et forslag til ændring af undervis-
ningsmiljøloven, for at skoler skal blive bedre til at løse 
problemerne med mobning. Forslaget indeholder krav 
om, at alle skoler fremover skal have en antimobbestra-
tegi, at der etableres et klagesystem, og at Dansk Center 
for Undervisningsmiljø (DCUM) skal varetage et tilsyn 
med skolerne på dette område. Alle tre forhold udfordrer 
friheden og fleksibiliteten i de lokale løsninger.

Når skolerne skal bekæmpe mobning, sker det i et tæt 
samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger, ledelse 
og forældre. Dette samarbejde kan være besværligt og 
konfliktfyldt, men er en helt central del af friskolernes 
praksis. Det er vigtigt at udvise tillid til, at det netop er 
disse parter, der kan aflæse og reagere på problemerne 
i fællesskab. Mobning er alvorligt men skal ikke tænkes 
selvstændigt, men må derimod indgå i et samlet og koor-
dineret arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. Det er 
skolerne i forvejen pligtige til at gøre rede for.
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I Dansk Friskoleforening tror vi ikke på, at en klageinstans 
er svaret på problemerne omkring mobning. Vi ser det 
snarere som et bureaukratisk led, der i værste fald kan risi-
kere at svække indsatsen. Lokale trivselssager, der kræver 
påbud og tilsyn med potentielle vidtrækkende konsekven-
ser for skolerne, bør alene være et forhold mellem skolerne 
og ministeriet. 

Dansk Friskoleforening har afgivet høringssvar til lovforsla-
get i samarbejde med andre skoleforeninger, ligesom vi er 
medunderskriver på en anbefaling til Undervisningsmini-
ster Merete Riisager om at opgive forslaget om et nationalt 
klageorgan mod mobning.

Flere daginstitutioner giver anledning til oprustning 
i Friskolernes Hus
100 af Dansk Friskoleforenings 335 medlemsskoler har i 
dag egen børnehave og 31 skoler har desuden en vugge-
stue. Det er der overordentligt gode grunde til. Dels bliver 
mange lokale dagtilbud lukket, dels giver det god mening at 
skabe røde tråde i børnelivet. 

Det øgede antal dagtilbud medfører naturligvis også et 
stigende behov for rådgivning i Friskolernes Hus. Derfor vil 
der i foråret 2017 ske en yderligere styrkelse af dette områ-
de i form af ansættelse og flere ressourcer. Samtidig er det 
også nødvendigt at følge med i såvel de økonomiske som 
de lovgivningsmæssige rammer for dagtilbud, så vi også 
politisk kan deltage i debatten og beslutningsprocesserne 
omkring private institutioner og dagtilbud ved fri skoler. 
Den politiske interessevaretagelse sker i dag primært 
gennem foreningens medlemskab af Daginstitutionernes 
Landsorganisation (DLO), der afgiver høringssvar ved 
lovforslag og aktivt deltager i ministerielle udvalgsarbejder, 
politiske drøftelser m.v.

Før-sfo kræver politisk stillingtagen til pædagogik 
og tilskud
Stadigt flere kommuner indfører førsfo/førskoleord-
ninger i månederne op til skolestart, hvilket betyder, at 
også friskoler opretter disse ordninger. Fra 2010 til 2015 
er antallet vokset fra 48 til 107. Det seneste år er der dog 
sket et mindre fald i antallet, så der i 2016 var 101 før-
sfo´er på friskolerne.

Begrundelsen for at etablere disse ordninger er, at det 
forbereder børnene på skolestarten, og dermed letter 
overgangen fra børnehave til skole. Denne ambition giver 
i pædagogisk sammenhæng rigtig god mening, fordi 
overgangene mellem de forskellige faser i børns liv kan 
være svære og dermed også vigtige at lette. Desværre ser 
det ud til, at førskoleordninger i kommunerne først og 
fremmest er født ud af et økonomisk incitament. Det er 
billigere at drive en førskoleordning med færre pæda-
goger i et billigere lokale på skolen, frem for at børnene 
forbliver i børnehaven, hvor der er helt andre krav til 
normering og fysiske forhold. Vi trænger til at drøfte, hvad 
der egentlig sker med vores tradition for pædagogisk pas-
ning, når vuggestuebørn flyttes i børnehave, når de er 2,8 
år? – og børnehavebørn bliver skolebørn som 5,8 årige? 
Hvad er det pædagogiske argument for, at disse overgan-
ge skal ske tidligere i børns liv? Lad os få en pædagogisk, 
børneorienteret diskussion om førsfo – og lad os finde 
en løsning, der sikrer, at friskolerne ikke bliver gratis 
pasningsordninger for kommunen, som i sidste ende 
reducerer forældrenes frie valg.

Det er meget forskelligt, hvorvidt kommunerne yder 
tilskud til før-sfo på friskolerne, som de ikke er pligtige 
til at støtte økonomisk. Nogle friskoler modtager slet 
ingen tilskud til disse ordninger, mens cirka en tredjedel 
er sikret et tilskud af meget varierende størrelse. Der 
er også eksempler på kommuner, der vælger at trappe 
friskolernes før-sfo-tilskud ned gradvist over de næste år. 
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Der er altså ikke udsigt til forandring i forhold til at sikre 
friskolerne kommunale tilskud til før-sfo, men der er med 
stor sandsynlighed udsigt til flere førskoleordninger. 

Det er kommunens forpligtigelse at tilbyde pasning af børn, 
indtil de skal i skole. Friskoler må i følge loven ikke bruge 
statstilskud til før-skoleordninger, da skolernes tilskud er 
givet til skolevirksomhed. Tilskud til før-sfo beror derfor på 
den kommunale velvilje overfor friskolen eller på forældre-
betaling. Det sidste er hverken realistisk eller rimeligt. 
Dansk Friskoleforening har fremlagt problemstilingen 
med jævne mellemrum både over for skiftende ministre og 
politikere, men vi mangler en endelig afklaring. 

Koblingsprocenten er tilbage på sporet
Med ”genopretningspakken” i 2010 blev det økonomiske 
tilskud fra 2011 til 2015 reduceret fra 75 pct. til 71 pct. 
Nedgangen vendte med finansloven for 2016, hvor den så-
kaldte koblingsprocent blev hævet til 73 pct. Det var derfor 
en stor glæde, at der også med finansloven for 2017 blev 
indregnet yderligere 135 mio. kr., så koblingsprocenten nu 
igen er tilbage på 75 pct.
Det er helt afgørende for den daglige skoledrift, at økono-
mien er stabil og kendt, så skolerne har mulighed for at 
tilrettelægge undervisning og drift i et kontinuerligt per-
spektiv. De sidste års uvished om det økonomiske grundlag 
har medført usikkerhed, der har gjort det vanskeligt at 
sikre pædagogisk udvikling, indkøb af læremidler, efterud-
dannelse af personale, løn og arbejdsmiljø, vedligeholdelse 
af bygninger og ikke mindst at holde skolepengene i et 
niveau, der gør, at alle forældre, uanset indkomst, har reel 
valgfrihed, når det gælder skole. 

Et rimeligt statstilskud er nødvendigt, så forældrenes egen-
betaling ikke bliver unødigt højt.
På side 52 fremgår det med al tydelighed, at der er grund 
til at gøre en indsats for at undgå skolepengenes himmel-
flugt. Det må ikke blive sådan, at kun forældre med høje 
indtægter kan vælge fri- og privatskoler til deres børn. Det 

er præcist én af de store forskelle mellem Danmark og 
andre landes måde at fortolke friheden til at vælge alter-
nativt på skoleområdet.  

Skal statstilskuddet omfordeles på en ny måde?
Det nuværende tilskudsniveau finder vi rimeligt og rig-
tigt. Men det fritager os ikke for fortsat at sikre økonomi-
ske midler til de særlige opgaver, der er forbundet med 
at drive friskole. I Dansk Friskoleforening er vi derfor 
fortsat stærkt optagede af at sikre de fornødne midler til 
inklusion, specialundervisning, vikardækning, befordring, 
fripladsordning, kursusvirksomhed m.v. 
Måske er det nødvendigt at give det nuværende tilskuds-
system et eftersyn? Vi skal turde tale om det, så vi hele 
tiden kan give svar på, hvordan friskolerne kan bidrage til 
at løfte de mange opgaver, der er forbundet med at drive 
skole. I Dansk Friskoleforening arbejder vi for at sikre, at 
tilskudssystemet skaber fair og berettigede rammer for 
alle, og derfor må vi i solidaritet interessere os for de sko-
ler, der påtager sig særligt ressourcekrævende opgaver. 
For børnenes og forældrenes skyld – men også for både 
lærernes og skoleformens skyld

Nyt formandskab skal styrke foreningens ledelse
Styrelsen har det seneste år færdiggjort arbejdet med 
at formulere foreningens vision og mission. Ønsket har 
været at skærpe arbejdsformen og fokusere på de lange 
politiske linjer for foreningens virke, og dermed både 
gøre foreningen tydelig i argumenter og synspunkter, 
men også udvikle foreningens forskellige aktiviteter, 
kurser, møder m.v. Meningen er ikke, at vi kommer i mål 
med disse ting, snarere at vi hele tiden er i en udviklende 
proces. 

Der stilles store krav til interesseorganisationer som 
Dansk Friskoleforening anno 2017. Vi skal være parate til 
at agere professionelt og håndtere de udfordringer, der 
er blevet en præmis i vores moderne samfund.  Derfor er 
vi nødt til at organisere os mest hensigtsmæssigt, og det 
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stiller krav til, hvad vi kræver af hinanden.
Vi ønsker, at styrelsesarbejdet i Dansk Friskoleforening 
skal være præget af engagement, udvikling og videndeling. 
Derfor har vi det seneste år eksperimenteret med en ny 
struktur, hvor formanden og næstformanden samt de to fo-
raformænd (Pædagogisk Forum samt Kommunikationsfo-
rum) udgør et fælles formandskab. Strukturen vil løbende 
blive evalueret og justeret efter behov.

Friskolebladet bliver et medlemsblad
Redaktør Claudi Clausen meddelte tidligt i 2016, at han 
fra sommeren 2017 ønsker at gå på pension. Han har på 
ganske fornem vis gennem 14 år formået at skrive artikler, 
redigere, opsætte og udgive det ene Friskoleblad efter det 
andet. Sidste nummer med Claudi Clausen som redaktør 
udkommer før sommerferien 2017.

Friskolebladet er et frit og selvstændigt blad men dog altid 
økonomisk garanteret af Dansk Friskoleforening. Styrelsen 
tog initiativ til at få udarbejdet en analyse af, hvordan et 
friskoleblad anno 2017 kan produceres og distribueres, og 
lod det være grundlag for beslutningen om videreførelsen 
af Friskolebladet. 

Det er besluttet, at Friskolebladet ændrer status fra at være 
et abonnementsblad til at blive et medlemsblad, der skal nå 
ud til alle medlemmer af Dansk Friskoleforening – først og 
fremmest forældrene, men selvfølgelig også til skolekreds-
medlemmer, bestyrelser, ledere, lærere, pædagoger og 
andre ansatte. 
Friskolebladet vil fra august 2017 udkomme både som et 
trykt magasin og i digital form – bl.a. via en app. Derfor vil 
bladets layout og udtryk også forandre sig væsentligt. 
Per Ølholm er ansat som ny redaktør af Friskolebladet, og 
han tildeles et frihedsbrev, der giver ham frihed til præcis 
at skrive det, han mener, der skal skrives i bladet. Kun på 
den måde kan vi sikre en bred og vedkommende debat om 
friskolen. 
 

Friskolernes Hus er foreningens mødested
Friskolernes Hus har i dag 14 ansatte, hvor hovedparten 
har fast base i Friskolernes Hus på Fyn. Det lykkes til fulde 
at gøre Friskolernes Hus til foreningens centrale møde-
sted, og i 2016 har foreningen tilmed også et lille kontor 
på Vartov i København. 
Det betyder meget for såvel ansatte, styrelsesmedlem-
mer og øvrige medlemmer, der bruger huset, at vi har et 
fælles hus, der er godt at mødes i, og som vi er stolte over. 
Friskolernes Hus er et hus med masser af god energi, 
smukke rammer og en god placering i midten af landet. 

Konsulent Ole Mikkelsen trådte ind i sit otium ved udgan-
gen af februar 2017. Efter mere end 31 års ansættelse i 
Dansk Friskoleforening kender han om nogen friskoler-
ne og foreningen. Han har gennem alle årene ydet en 
meget stor indsats med rådgivning, udvikling af digitale 
programmer, statistikker, overenskomster, udgivelse af 
sangbøger, administrative værktøjer og meget andet. Ole 
har for mange sekretærer været den stabile og trygge 
base for alverdens administrative spørgsmål, hvorfor 
mange kiggede forbi ved en reception den 1. marts 2017 
for at sige tak for indsatsen og ønske ham et godt og 
velfortjent otium.

Nye friskoler åbner og enkelte friskoler måtte lukke
Der er heldigvis hvert år historier om, at der opstår 
nye friskoler, og ved skolestarten august 2016 åbnede 
otte nye friskoler og private grundskoler. Af dem er 5 
optaget i Dansk Friskoleforening. Derfor, velkommen til 
Frederikshavn Friskole, Friskolen Glasværket, Overlade 
Friskole, Blære Friskole og Verdens Børn Grundskole. 

Samtidig er Roskilde Sudbury Skole, Galten Friskole, Bør-
neskolen Skærgården, Høve Friskole og Bonnet Friskole 
udmeldt af foreningen af forskellige årsager. Nogle skoler 
har måtte dreje nøglen om, mens andre fortsætter uden 
statstilskud. 
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Udviklingen viser, at selv om en skole har mere end 100 års 
historie, er det ingen selvfølge at kunne fortsætte skoledrif-
ten. Det kræver selvsagt et tilstrækkeligt elevgrundlag, og 
her er nogle skoler beliggende i egne af landet, hvor elevtil-
væksten er for beskeden til at sikre friskolens overlevelse.
Ved nytår 2017 er der 335 medlemsskoler i Dansk Friskole
forening. Allerede nu ved vi, at 27 skoleinitiativer har 
anmeldt skolestart til august 2017. Men vi ved også af erfa-
ring, at ikke alle skoleinitiativer ender med at gøre brug af 
deres anmeldelse. En del af dem afhænger af kommunernes 
iver for at nedlægge folkeskoler.

Togetherness as motivation – a 21st Century Skill?
I Danmark har vi en stolt og stærk tradition for fællesskab, 
og vi ved, at det har en positiv indvirkning på skolernes 
hverdag med undervisning og samvær.
Sammen med Efterskoleforeningen og Den frie Lærerskole 
afviklede Dansk Friskoleforening i slutningen af november 
2016 en international konference med titlen »Togetherness 
as Motivation - a 21st Century Skill«. Temaet var altså fæl-
lesskab som motivation, og det grundlæggende spørgsmål 
gik på, hvordan fællesskab kan rumme individuel frihed og 
selvstændighed for børn og unge samtidig med et fælles 
ansvar for hinanden. 

Med 200 deltagere fra 19 forskellige lande fra hele verden 
var der god anledning til at udveksle erfaringer og syns-
punkter om netop dette emne. Yuri Belfali, der er Head of 
Education i OECD, rettede i sit indlæg fokus på fællesska-
bets betydning for et bredere perspektiv på undervisning 
end den snævert faglige vinkel. Motivation handler også 
om at inddrage eleverne, ligesom Yuri Belfali fremhævede 
de sociale, kreative og innovative elementer af børn og 
unges skolegang.  Også Thomas Ziehe, Lene Tanggard, Jonas 
Lieberkind, Ove Korsgaard, Noemi Katznelson og Carolyne 
Jacksom deltog med oplæg ved konferencen. 

Konferencen viste med al tydelighed, at vi kan løfte en 
vigtig skolepolitisk dagsorden, der giver genklang langt ud 
over Danmarks grænser, og at det øger muskelmassen, når 
vi samarbejder med relevante parter om dette. Med konfe-
rencen blev det også tydeligt, at den danske uddannelses-
tænkning er interessant for andre lande, der ønsker at blive 
inspireret af vores traditioner. 

Den internationale konference sender et signal til danske 
skolefolk om, at vi har fat om en skoletradition, som vi bør 
værne om og udvikle. Den danske skoletradition rummer 
et menneskesyn, som er væsensforskelligt fra eksempelvis 
lande som Japan og Sydkorea, og den bevidsthed har vi – 
folkeskoler som frie skoler – et fælles incitament til at stå 
ved. 

Vi mener, det er en forpligtigelse at bidrage med vores 
viden og erfaringer også i en international kontekst, 
ligesom vi tror på, at det gavner vores egne skoler at skulle 
forklare sig selv overfor andre. Derfor ønsker Dansk Fri-
skoleforening at udvikle et stadig tættere samarbejde med 
Efterskolerne, Folkehøjskolerne og Den frie Lærerskole 
om det internationale arbejde, hvor vi i solidaritet styrker 
fortællingen om vores skoletradition såvel nationalt som 
internationalt. 

Vi bør værne om vores frihedstradition og i samme om-
bæring gå mere aktivt ind i den globale debat om, hvad god 
skole består af. Der er god grund til at skrue lidt ned for 
den danske beskedenhed og melde os på banen overfor et 
internationalt publikum, der udviser støt stigende interesse 
for den danske måde at holde skole på. Den chance skal 
vi gribe i et stærkt samarbejde på tværs af foreninger og 
uddannelsesinstitutioner. 
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Indkaldelse til landsmøde 

Dansk Friskoleforenings generalforsamling 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
 2. Formanden forelægger foreningens skriftlige   
  beretning til godkendelse.
 3. Foreningens regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag. 
 5. Valg af styrelsesmedlemmer.
  På dette års generalforsamling skal der ske valg af 4
  medlemmer for en 3-årig periode. Styrelsen består af
  i alt 11 medlemmer. Ifølge vedtægten skal kandidater
  anmelde deres kandidatur til Friskolenes Hus på en
  nærmere angivet dato. I år er den fastlagt til den 15.
  marts 2017. I marts måned vil der på foreningens
  hjemmeside www.friskoler.dk være en samlet præsen-
  tation af alle kandidater.
 6. Valg af mindst 2 suppleanter.
  Suppleanter opstilles direkte på generalforsamlingen.
 7. Eventuelt.

Stemmeberettigede	på	generalforsamlingen	er	ethvert	
medlem	af	de	skolekredse,	der	er	optaget	i	foreningen,	
samt	foreningens	enkeltmedlemmer.	På	given	foranled-
ning	har	styrelsen	afgjort,	at	enhver	ansat	på	medlems-
skolerne	i	denne	sammenhæng	anses	som	tilhørende	
skolekredsen,	hvorfor	samtlige	ansatte,	forældre	og	andre	
skolekredsmedlemmer	har	stemmeret.



Dansk Friskoleforenings årsberetning 2016 13

lørdag den 22. april

 09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe
 10.00 – 10.15 Velkomst ved formand Peter Bendix Pedersen
 10.15 – 10.45 Sanghalvtime med folkbandet Phønix
 10.45 – 12.30 6 saloner med oplæg og debat

 • 10 egenskaber, fremtidens børn ikke kan undvære
  Anne Skare, fremtidsforsker

 • Livet er magt og ansvar. Salon om etik, skole,  medmennesker og natur
	 	 Mickey	Gjerris,	teolog,	lektor	og	tidligere	medlem	af	Etisk	Råd

 • The Garden – ARoS
	 	 Oplevelse,	oplæg	og	kreativ	udfordring	på	ARoS

 • Livtag med historieformidling
	 	 Pauline	Asingh,	museumsinspektør	på	Moesgaard	Museum

 • Sang, dans, spil, kor. Svedige beats fra hele verden
  Ved kandidatstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium

 • Frirumsdebat om digital dannelse
	 	 Ved	forskningspsykolog	Morten	Munthe	Fenger	og	pæd.	konsulent	Niels	Hjort-Petersen

 12.30 – 13.30 Frokost
 13.30 – 17.00 Generalforsamling
 19.00    Middag
 21.00 – 21.45 Koncert med Tue West Band
	 	 7-mands	band	spiller	numre	fra	nyt	album	og	bagkatalog
 22.30 – 00.30 Dans ved orkestret FreezeCool
	 	 Et	herreband	på	9	fædre	med	rødder	i	friskoleverdenen	spiller	op	til	dans
	 	 med	energifyldt	musik	for	ungdommelige	voksne
  

søndag den 23. april
 
 07.00 – 09.00 Morgenbuffet 
 09.00 – 09.45 Morgensang
	 	 Stræk	skelettet,	væk	røsten,	ryst	bagen	og	syng	solen	op.	Gør	jer	parate	til	at	mod	tage 
	 	 og	hengive	jer	til	sang	og	musik.	Lena	Gregersen	og	Helle	Agergaard	fra
	 	 Det	Jyske	Musikkonservatorium	står	for	en	morgensamling,	hvor	krop,	stemme,		 	
	 	 sang,	smil	og	grin	bliver	aktiveret

 10.00 – 11.00 "Sandhedens blinde vinkel" ved Vincent Hendricks, professor ved
     Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet
	 	 Adgangen	til	information	anses	som	et	gode,	der	kan	gøre	os	mere	oplyste	og	vidende.
	 	 Information	kan	imidlertid	også	udnyttes	strategisk	til	manipulation,	til	at	påvirke
	 	 menneskers	overvejelser,	beslutninger	og	handlinger	-	både	individuelt	og	kollektivt.
	 	 Dette	kan	i	sidste	ende	få	betydning	for	de	demokratiske	processer.	Vincent	Hendricks
	 	 konkluderer,	at	vi	er	ramt	af	en	stadig	stigende	uvidenhed	som	samfundsborgere.
	 	 På	trods	af,	at	vi	hvert	år	multiplicerer	vores	adgang	til	information,	så	halveres	vores
	 	 reelle	viden,	påpeger	professoren

 11.00    Tak for i år, sandwich og afrejse

Program for landsmøde 2017
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6 saloner med oplæg og debat

Fortællinger der rykker
Moesgaard Museum er verdensledende i moderne formidling af vores fælles historie.
Mød udstillingsleder Pauline Asingh, som hver dag kobler vidt forskellige faggrupper for at gøre 
det støvede sprællevende. 

Hvad fremtiden kræver
Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen har kigget i krystalkuglen og diskuterer, om det virkelig er så 
vigtigt, at børn lærer at skrive og læse. I sin workshop lægger hun op til en diskussion om, hvordan 
friskolerne bedst ruster sig.

Fællesskabet - vigtigere end nogensinde
Lektor Mickey Gjerris byder ind til en salon, hvor K.E. Løgstrups tanker om fællesskab sættes ind i en 
moderne sammenhæng. Med en baggrund i Det Etiske Råd og sin nuværende stilling som bioetiker 
kan vi godt love en alsidig debat.

Landsmødet er socialt samvær, demokrati og netværksdannelse. Og så 
er det et sted, hvor du får ny viden og har mulighed for at diskutere med 
ligesindede.
Lørdag formiddag har vi lavet seks meget forskelllige saloner,  
som vi håber bliver afsæt til livlig debat og eftertanke.

På de følgende sider kan du møde salonernes oplægs- og tovholdere.

Besøg på ARoS 
Se udstillingen The Garden, som er en del af museets bidrag til Aarhus som europæisk kultur-
hovedstad 2017. 
Efter rundvisningen bliver der mulighed for at diskutere pædagogiske og kreative processer 
med en kreativ medarbejder fra museet.

Svedige beats fra hele verden 
Kandidatstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium tager dig på en musikalsk rejse.
Du skal synge, lege, battle og danse til sveden springer og øregangene syder.

FRIRUMSDEBAT: Ipads i skolen?
To debattører tager fat i argumenterne for og imod at bruge tablets i børnehave og indskoling. 
FRIRUMMET er et samarbejde mellem Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen. 
Frirumsdebatter skal bl.a. munde ud i konkrete initiativer til at løse et givent problem.
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”Jeg kunne godt tænke mig flere originale skoler. Skoler, 
som slap rebelskheden fri!”

Anne Skare Nielsen er fremtidsforsker. Med tørre 
statistikker, megatrends og teknologisk tæft fylder hun 
sin krystalkugle og oplister mulige scenarier for vores 
fremtidige liv. Og i vores kreds er det selvfølgelig et bud på 
grundskolen, der er interessant.

”I fortiden var der brug for mennesker, som gjorde hvad 
der blev sagt. Indordnede sig i samfundet og løste de 
opgaver, som blev stillet. I fremtiden overtager robotter og 
computere alle de funktioner. Derfor er der brug for helt 
nye kompetencer, som børnene skal rustes til fra grundsko-
len,” siger hun.

I Anne Skares terminologi hedder det ”fra pedel til rebel”. 
Pedellen er et billede på arbejdsopgaver med administra-
tion, manuelt arbejde og overvågning. Et godt eksempel er 
eksempelvis revision og mange typer advokatopgaver, som 
allerede klares langt bedre af computere.

”Det fremtidig samfund vil være under konstant foran-
dring. Og hvad er det så, børnene skal kunne for at fungere 
og lykkes her,” spørger forskeren retorisk.

Teknik, metode, vedholdenhed
Anne Skare Nielsen har arbejdet sig baglæns. Først set på 
hvilke kompetencer der bliver brug for. Og dernæst kigget 
på hvilke rammer der kræves. 

Det er blevet til ”10 egenskaber fremtidens børn ikke 
kan undvære.” Lad os gøre som i de lange salmer til jul – 

Rebellerne
kommer!
Fremtidens skole har frigjort sig fra mursten og fast pensum. 
Den er en svævende størrelse, som følger mennesket hele 
livet og servicerer livslang læring, lyder det fra fremtidsforsker 
Anne Skare Nielsen.

Af	Per	Ølholm

de første tre og det sidste vers. Vi starter med 
”Dygtighed”, som består af teknik, metode og 
vedholdenhed. 

”Eksempelvis læseteknik kan læres på et par 
timer. Derefter at finde sin egen metode til at 
forstå, kan tage fra en sommerferie til flere år. 
Vedholdenhed er evnen til at tilsidesætte ny-
delse på den korte bane for at få glæde på den 
lange,” siger Anne Skare Nielsen.

Og så kan vi gå direkte til nummer to på 
listen. Dedikerede fællesskaber.

”Det er de stærke livslange fællesskaber, som 
skal bringe os igennem livet og de perioder, 
hvor vi kæmper med at fordybe os. At føle sig 
elsket, hvile i følelsen af at være god nok. Og 
have en tæt forbindelse til familie – ung som 
gammel.”

Nummer tre handler om at ”Lære, aflære og 
genlære”. En evne som er vigtig fordi menne-
sket i fremtiden bliver 100-120 år gamle.

”Vores børn kommer til at genopfinde sig selv 
34567 gange gennem deres arbejdsliv. Spørg 
derfor aldrig mere: “Og hvad skal du så være, 
når du bliver stor?” Spørg: “Hvad vil du gerne 
være dygtig til, og hvem vil du gerne være det 
sammen med?” Fremtidens analfabeter er ikke 
dem, der ikke kan læse og skrive - det er dem, 
der ikke kan lære, aflære og genlære. Børn skal 
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lære, hvordan deres egen hjerne lærer - hvilke 
teknikker de skal bruge for at huske noget, glem-
me noget. At hjernen kan programmeres og data 
slettes ligesom på en computer.”

Og med ovenstående har vi allerede taget hul 
på listens nummer ti og dermed kompetencen, 
som er ”nice to have” og ikke ”need to have”. 

”Det styrker selvtilliden at være en stærk sta-
ver og regner. Men det bliver ikke en nødvendig-
hed. Du vil kunne få status på mange andre felter 
i stedet,  med eksempelvis evner inden for musik 
og kunst.”

Men hvilke institutioner har vi så egentlig brug 
for?

Slut med sammenligning
Anne Skare starter med at flå de fysiske rammer 
fra hinanden. De røde mursten og hvide vinduer, 
golde parkeringspladser og lugt af tis på gangene.

”Fremtidens skole er i hovedet på børnene. 
At de så tilfældigvis sidder i lokale med andre 
skyldes, at vi har besluttet, at det er en fordel til 
den type læring,” siger hun og fortsætter.

”Eleven kommer til at være i centrum og blive 
betragtet som et unikt individ. Ingen skal kunne 
det samme. Og derfor giver det ingen mening i 
fremtiden at sammenligne børn.”

Bedt om at blive konkret på en skoleform tæn-

ker hun et øjeblik. Og så kommer visionen.
”En skole på en gård. Dagen starter i stalden, hvor en 

kalv er født. Det fører spørgsmål med sig: Hvorfor slikker 
koen kalven? Senere skal grøntsagshaven luges og gule-
rødderne trækkes op. Og det kan føre til nye erkendelser 
og viden – at lære at sætte ting sammen på tusind nye 
måder,” siger hun og fortsætter.

”Faktisk kunne jeg godt forestille mig en skole, som kun 
havde madlavning, sløjd og idræt. Og bygget op som et 
minisamfund med betalingsmidler og det hele. Det er da 
realkompetence,” siger Anne Skare med et smil og samler 
op på den fremtidige danske grundskole.

”Mange mener, at afløseren til det industrielle samfund 
bliver spirituelt. Det skal også afspejles i skolen. Moral, 
etik og dilemma. At stole på sig selv. Udfolde sit potentiale. 
Lære at leve uden at være styret af forbrug og materia-
lisme. Den fremtidige skole skal være rummelig, rar og 
rebelsk.”

FAKTA: 10 EGENSKABER FREMTIDENS BØRN IKKE KAN UNDVÆRE
I prioriteret rækkefølge.

 1. DYGTIGHED
 2. DEDIKEREDE FÆLLESSKABER
 3. LÆRE, AFLÆRE, GENLÆRE
 4. SYNTESE
 5. SPEAK DATA
 6. PROAKTIV PROJEKTTANKEGANG
 7. DYB SOCIAL INTELLIGENS
 8. MIND, BODY & SOUL
 9. TÆNKE STORT
 10. (LÆSE, SKRIVE, REGNE, TALE FREMMEDSPROG)

Læs	mere	på	friskoler.link/10egenskaber



Dansk Friskoleforenings årsberetning 201618

Fællesskabet, 
vigtigere end 
nogensinde!

”Det gode liv er sammen med andre, ikke i modsætning til andre.”
Mickey Gjerris er lektor i bioetik og har igennem seks år siddet 

i Det Etiske Råd. Han oplever i dag et samfund, som gradvis drejer 
mere mod individualisme og konkurrence. Helt i modsætning det 
samfund, som han ønsker at sende sine egne børn ud i.

Lektoren bruger i sin undervisning filosof og teolog K.E. Løgstrups 
tanker om forpligtende fællesskaber. Fordi de i Gjerris´ tankegang 
bygger på en medmenneskelig forståelse som er væsentlig mere sam-
lende end de fremherskende konkurrence-vinde, som blæser i dag.

”Løgstrup sagde, at du altid har noget af andres liv i din hånd. Det 
er en magt, men en magt i balance, fordi andre også bærer på noget af 
dit liv,” siger han og forsimpler budskabet.

”Mennesket har en interesse i at få et godt liv. Og det kan du, ifølge 
min holdning, ikke få alene, kun i selskab med andre. Derfor har du en 
interesse i at styrke det fællesskab, som du er afhængig af.”

Man kan så vælge at svigte fællesskabet, og det vil i første omgang 
virke som om, at det går ud over de andre. Men du svigter også dig 
selv, fordi du som socialt væsen er dybt afhængig af at kunne indgå i 
fællesskaber. 

Mickey Gjerris har en evne til at gøre det filosofisk krøllede sim-
pelt. For eksempel ved at bruge bogklassikere som ”Folk og røvere 

Skolen burde fokusere mere på elevernes evner til 
at favne hinanden, end pådutte dem samfundets 
konkurrencementalitet, mener lektor og tidligere 
medlem af Det Etiske Råd Mickey Gjerris.

Af	Per	Ølholm
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I K.E. Løgstrups tankegang 
er vinderen den, som sørger 
for at få den sidste med over 
målstregen

i Kardemommeby” og ”Palle alene i Verden” til at forstå, 
hvorfor K.E. Løgstrups tanker om forpligtende fællesskaber 
er unikke.

Du er intet i dig selv
I Kardemommeby gælder én lov, som lyder. ”Du må, hvad du 
vil, så længe du ikke skader andre”. Og Palle vågner op i en 
verden, hvor han må køre i brandbiler og tømme en butik 
for slik – men han er bare helt alene, hvilket hurtigt bliver 
kedeligt og trist.

”Tonen i dag er den samme. Den enkelte skal frem, have 
gode karakterer og score det fede job. Men i Løgstrups tan-
kegang er vinderen i stedet den, som sørger for at få den 
sidste med over målstregen. Fordi den enkelte ikke er noget 
– uden de andre.”

Man kan så spørge, om individualiteten og friheden ikke 
kommer til at lide, hvis de stærke elever i skolen altid skal 
tage de svageste på skuldrene. Og hvad er der egentlig galt i 
at teste elevernes niveau?

”Så længe det handler om at finde det rette niveau, så er 
test da fint. Men hver gang nogen vinder, så er der i den tan-
kegang også nogen som taber,” siger han og fortsætter.

”Fokus skal i stedet være på, at alle yder sit bedste. Om 
niveauet er på et 2-tal eller et 12-tal. Og så se på, hvordan 
eleven yder i fællesskabet.”

 
Alle er fyrtårn
Mickey Gjerris forsøger selv at leve et liv efter sine egne 
ord. Hele tiden at se investeringen i fællesskabet som en 
boomerang. Du får, hvad du giver. Eller som Dalai Lama si-
ger: ”Gør andre glade, udvis barmhjertighed. Gør dig selv 
glad, udvis barmhjertighed.

”Vi er fyrtårne for hinanden. Så det gælder om at give til 
fællesskabet, og vise, at det ikke koster andre noget,” siger 
han og fortsætter.

”Vi skal holde op med at se fællesskaber som byttehand-
ler. Det går op i den sidste ende. Gaver, fysiske og mentale, 
skal gives impulsivt og ufortjent. Jo flere du giver, jo mere 
får du igen.” 

Vi er fyrtårne for hinanden. Så det gælder om at 
give til fællesskabet, og vise, at det ikke koster 
andre noget
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Hun sidder ved bålet i et bjerg af østersskaller.
Håret er sirligt flettet og huden dekoreret med okkerfarvede tegninger.
På jorden, lige ved siden af et ulmende bål, ligger en baby pakket ind i dyre-

skind.
Tybrindvig-pigen er over 6.000 år gammel, men er utrolig livagtig. Vi er i et 

dunkelt rum på Moesgaard Museum syd for Århus. Skoleklasser defilerer forbi 
og stopper abrupt op ved synet af pigen, som ikke er meget ældre end eleverne.

”Vi skal formidle de store universelle følelser fra vugge til død. Derfor fortæl-
ler vi historier, som bruger fiktionens virkemidler,” siger udstillingsleder Pauline 
Asingh.

Hun har i årtier stået i våde udgravninger og forestillet sig livet i fortiden. Mær-
ket suset, når skeen og kosten afslørede et nyt stykke oldtids-hverdag.

”Museer har en tendens til at blive kliniske. Vi viser genstande, men mangler 
mennesket, som det så ud for tusinder af år siden,” siger hun, mens hun viser 
rundt i Moesgaards nyligt åbnede stenalderudstilling.

Og her er langt fra klinisk. Animationer, hologrammer, lys, lyd og Virtual Reali-
ty-briller bringer os tilbage til et Danmark 10.000 år før vores tidsregning. Pau-
line Asingh har stået i spidsen for skabelsen af et museum for folket – ikke for 
hendes kolleger i ærkæologibranchen.

”Vi fik som opgave at skabe identifikation og indlevelse for tre generationer. 
Det gør du ikke med papstykker og støvede montrer,” siger hun.

Historiernes styrke
I museets jernalderafdeling møder vi Grauballemanden. Den 34-årige mand, som 
for 2.000 år siden fik halsen skåret over fra øre til øre og væltet i mosen, hvorefter 
det iltfattige miljø konserverede ham frem til 1952. Han er så livlig, at der ikke 
kræves yderligere lir for at få børnene til at stoppe op. Hans dyndseng er omkran-

Nyt liv til 
ældgamle historier

Moesgaard Museum går helt til kanten mellem 
fakta og fiktion for at skabe fortællinger, 
der rører moderne børn og voksne.

Af	Per	Ølholm

Foto/	Medieafdelingen	-	Moesgaard	Museum
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set af glas og bænke, hvor tilskuerne kan studere hans kul-
sorte rynkehud og glide tilbage igennem årtusinderne. Men 
langt fra alle fund har Grauballemandens helhed.

”Arkæologi handler jo om at sammenstykke stumper til 
et større billede, som nutidige mennesker kan forstå,” siger 
Pauline Asingh. 

Vi er gået ned i området Mosens Ofre. Skoene synker ned 
i udstillingens gummigulv, som var du selv på vej ud i mo-
sen. På væggen kører en animationsfilm fra én af de ofringer, 
arkæologerne har gravet frem i tørvemoserne i Skødstrup 
nord for Århus. Et kvindelig og otte hunde. Og hundene bli-
ver brugt aktivt i animationen og fortællingen, som kører i 
læderbetrukne høretelefoner.

”Vi tager den faktuelle viden og pakker den ind i en for-
tælling, som børn kan relatere sig til. Ja, det er fiktion, men 
vi forsøger at komme så tæt på sandheden som overhovedet 
muligt,” siger Pauline Asingh.

Historien fortæller om en pige, der tager sine to hunde 
med ud i tørvemosen. Her binder hun dem til en pæl, hvor-
efter de aflives. Stemmen tilhører forsanger i Sort Sol Steen 
Jørgensen og den engelske udgave fortælles af Tim Hinman 
som nogen nok kender fra Third Ear-radioproduktionerne. 
Endnu et greb i formidlingens kunst.

”Vi vil have børnene til at forstå, at ofringerne var en na-
turlig del af livet – og at pigen højst sandsynlig gjorde det af 
egen vilje. I jernalderen tog man liv for at kunne give liv. Det 
giver perspektiv for nutidens børn,” siger udstillingslederen.

Kønsløse hulemænd
Bag de levende udstillinger på Moesgaard Museum er et 
team af arkæologer, arkitekter, scenografer og interakti-
onsdesignere. Og derudover hyrer museet professionelle 
historiefortællere til at binde det hele sammen.

”Alt bunder i vores fund og udgravninger, og du møder 
også de rigtige arkæologer i videoer. Fordi deres livslan-
ge viden og erfaring er fascinerende. Men der er i høj grad 
også brug for andre fagligheder,” siger Pauline Asingh.

Nærliggende er det så at spørge, om ikke det arkæolo-
giske samfund vender sig mod alt det audio-visuelle lir i 
form af baggrundslyde, skygger og animationsfilm.

”Vores tilgang er blevet godt modtaget. Måske fordi vi 
ikke påstår, at vi har patent på sandheden. Men virkelighe-
den må ikke stå alene. Vi skal turde at fortolke på fortiden,” 
siger hun entusiastisk og fortsætter.

”Langsomt bliver hullerne i historien fyldt ud. Og vi kan 
blive mere og mere præcise i vores gengivelser.”

På vej ud af stenalderen kommer vi forbi et par rygsæk-
slæbende folkeskoleelever. De studerer et livagtigt billede 
af en ung pige med et læs brænde på skulderen. Øjnene 
på pigen skinner Disney-blåt og håret sidder pertentligt 
tilbagestrøget. 

”De gennemgik de samme universelle følelser med kær-
lighed, sorg og angst som du og jeg. Derfor skal vi heller 
ikke fremstille dem som kønsløse hulemænd.”

Vi skal formidle de store universelle følelser fra 
vugge til død. Derfor fortæller vi historier, som 
bruger fiktionens virkemidler
Pauline Asingh, udstillingsleder, Moesgaard Museum
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I 2017 præsenterer ARoS den første triennale med titlen 
THE GARDEN – End of Times; Beginning of Times, i anled-
ning af Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017. 

Den del af udstillingen, der lokaliseres på selve museet, 
betegnes ”The Past” og undersøger landskab og menneske 
i forhold til naturen ud fra et kunstnerisk og idéhistorisk 
perspektiv. Hen over juni og juli vil udstillingen brede sig 
til byrum (”The Present”) og strækningen langs bugten og 

Kandidatstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium vil stå for en »2 i 1« salon i konservatoriets 
dejlige lyse lokaler.

Først spiller, danser, leger, battler og synger vi med udgangspunkt i et svedigt beat. Kommer det 
fra Afrika, Cuba eller Brasilien? Vi ved det ikke, måske er det bare hiphop fra Hobro.

Dernæst synger vi pophjertet ud i enkle flerstemmige passager. Skrigeskinker og smørtenorer 
kan deltage sammen med dybsindige basser og stærke alter-egoer. Det er ok ikke at vide, hvilken 
slags stemme man er, bare man stemmer i.

Hvis vi skal danne fremtidige generationer, må vi klæde 
dem på til at navigere i en digital verden. Men hvad kræ-
ver den digitale dannelse? I denne salon stilles der skarpt 
på brugen af tablets i børnehave og indskoling. I den se-
neste tid har diskussionerne om brugen af iPads og andre 
tablets været livlig. Mange kommuner investerer massivt 
i tablets til brug i børnehaver og skoler. Nogle påskønner 
tablets og andre digitale remedier som en naturlig del af 
hverdagen for en generation af digitalt indfødte. Andre 
ønsker iPad-fri zoner og udfoldelse på anden vis.

Med udgangspunkt i spørgsmålet “Er iPads i børneha-
ve og indskoling vejen til digital dannelse?”, vil forsk-
ningspsykolog Morten Munthe Fenger og pædagogisk 
konsulent Niels Hjort-Petersen diskutere, hvordan brugen 
af iPads påvirker børns læring og udvikling. Gennem de-
batten vil du få perspektiver på, hvordan du kan forholde 
dig til brugen af digitale løsninger i din undervisning og 
selv komme med forslag til initiativer.

skoven syd for byen (”The Future”).
Salonen på ARoS lader deltagerne få indblik i 

den del af The Garden, som udstilles her. Efterføl-
gende vil deltagerne mødes med én af museets 
kreative medarbejdere, som vil fortælle om de 
udstillingsrelaterede pædagogiske og kreative 
arbejdsprocesser. Undervejs vil deltagerne selv 
blive udfordret med en kreativ udfordring.

Er iPads i børnehave og indskoling
vejen til digital dannelse?

Ny debatform
Dansk Friskoleforening er gået sammen med 
Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen og 
har skabt Frirummet, med støtte fra TrygFon-
den. Frirummet har udviklet en ny debatform: 
Frirumsdebat.

En Frirumsdebat forløber efter en række klare 
spilleregler. De to debattører tager udgangspunkt 
i en konflikt, og ledes gennem tre runder, hvor 
også deltagerne i salen inddrages undervejs. 
Først trækkes fronterne op, så det er tydeligt, 
hvor uenigheden er. Så reflekterer debattørerne 
sammen over, hvad de har til fælles, og hvad de 
selv er usikre på. Til sidst forsøger både debat-
tører og deltagere at finde frem til initiativer, der 
kan bringe os videre for det fælles bedste.

Læs mere på www.frirummet.org

The Garden – ARoS

Sang, dans, spil, kor
Svedige beats fra hele verden
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Sandheden 
under pres

Sociale medier har skabt et eksperiment med 
hele verdens befolkning som deltagere.
Og sandheden er første offer, siger professor 
i boblestudier Vincent Hendricks.

Af	Per	Ølholm

Mennesker kan finde på at støtte udsagn eller sager, som 
de egentlig er imod. Fordi de tror, at andre er klogere, og de 
derfor ikke vil udstille deres egen uvidenhed.

Ja, det lyder kryptisk, men er ikke desto mindre den 
sandhed, som professor Vincent Hendricks fra Center for 
Information og Boblestudier (CIBS) på Københavns Univer-
sitet drager frem.

En markedsboble opstår, når en vare bliver solgt til en 
pris, som langt overstiger værdien. Dot.com-boblen, bolig-
boblen eller tulipanløgsboblen i 1637, hvor et enkelt løg 
blev solgt for, hvad der svarer til et millionbeløb i 2017.

”Vi er i dag også nødt til at se på likes, delinger og kom-
mentarer som varer. Det er en virtuel valuta, som markedet 
kan tjene på,” siger Vincent Hendricks.

Vi møder ham en sen eftermiddag på det center, som 
Carlsbergfondet har skudt 14,4 millioner kroner i over en 
femårig periode. Hendricks er en kontroversiel professor. 
Jægerkorps-karset og knogleknasende i sit håndtryk. Og så 
leverer han intellektuelle oneliners i dét rasende tempo, 
som har gjort ham til en højt efterspurgt kilde og foredrags-
holder over hele kloden.

”Det er blevet så let at fortælle løgnehistorier. Vi er alle 
blevet udstyret med en global megafon, som vi kan stå og 
råbe i,” siger han.

Og så er vi tilbage ved sandheden som er under pres.

Pluralistisk ignorance
Man skal ikke være i rum med Vincent Hendricks længe for 
at finde ud af, hvad han hader.

”Bullshit and lies, og nettet er det perfekte værktøj til at 
udbrede begge”, siger han med den sydstats-dialekt han 
har arvet fra sin amerikanske far. En far som emigrerede til 

Danmark for at forske i fysik på Niels Bohr instituttet.
Nogle af de konklusioner, som bobleprofessoren er rej-

sende i, handler om vores stadig stigende uvidenhed som 
samfundsborgere. På trods af, at vi hver år multiplicerer 
vores adgang til information, så halveres vores reelle 
viden, mener Vincent Hendricks.

”Hvis vi er i tvivl om, hvad vi skal mene og ikke har 
stærke meninger selv, så har vi en tendens til at se på 
nettet, hvad andre gør og kopierer den adfærd. Dele de 
samme posts, upvote de samme holdninger, like de sam-
me kommentarer. Fordi vi tror, at andre er bedre oplyste 
end os selv.”

Og det er her kæden hopper af. I socialpsykologien 
kaldes det pluralistisk ignorance. En tilstand, hvor alle be-
gynder at imitere hinanden, når der er mangel på viden. 
Som eksempelvis i H.C. Andersen eventyret Kejserens nye 
klæder. Man får jo lyst til at skrige: ”Hvorfor reagerede 
ingen, da kejseren blev snydt?”. Forklaringen kan virke 
banal: Ingen gjorde noget, fordi ingen gjorde noget! Når 
der er mangel på information, observerer vi andre i et 
ubevidst håb om at blive klogere. Men når alle gør det 
samme, observerer vi alle blot manglen på reaktion.

 ”Det er ikke så interessant, ”at” du mener. Men 
”hvorfor” du mener. Altså ikke blot kende konklusionen 
men også præmisserne bag,” siger Vincent Hendricks, og 
holder en sjælden pause i talestrømmen for at lade en 
hovedpointe sive ind.

Demokratiets død
Nu er mangel på sandhed jo ikke noget nyt problem, og 
har i årtusinder været brugt som redskab til at styre mas-
serne. 400 år før Kristus talte filosoffen Platon om, at der 
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Vi er en del af et kæmpe socialt eksperiment, 
som ingen endnu kender de langtrækkende 
virkninger af

Det er ikke så interessant, ”at” du 
mener. Men ”hvorfor” du mener!

til viden er knyttet sandhedskriterier. Modsat holdninger 
og meninger, som har en meget lettere gang på jord.

”Netop derfor mente Platon ikke, at sandt og falsk kunne 
afgøres ved en flertalsafstemning. Det var derfor, at han 
hadede demokratiet,” siger Vincent Hendricks, og sammen-
ligner med nutidens tælling af Facebook-likes.

”Hvad der er sandt er ikke nødvendigvis populært og vi-
ralt, og hvad der er viralt er ikke nødvendigvis sandt,” siger 
han og uddyber, hvorfor sandhed og demokrati er nødt til 
at være tæt forbundne.

”Politikere kan jo ikke gøre, hvad der passer dem. Eksem-
pelvis love ting, som direkte strider mod Grundloven. Det 
kan man jo ikke. Men de kan godt sige det! Og hvis ingen så 
gør sig den ulejlighed at sige, ”han har jo intet tøj på”, så kan 
sådan en holdning få sit eget tusindtallige liv. Og ende med 
at bliver husket som en sandhed. Fordi folk tror, at andre 
tror, at det er en sandhed.”

Adspurgt om et konkret eksempel drager professoren til 
en konspirationsteori i den amerikanske valgkamp. Kort 
fortalt handler det om, at Bill og Hillary Clinton sammen 
med deres venner skulle køre en pædofiliring i kælderen 
under en familie-pizzarestaurant. Historien startede i 
wikileaks (whistleblowertjeneste), hvor mails mellem 
ledende demokrater nævnte ordet ”pizza”. Sandsynligvis 
fordi de aftalte, hvad der skulle spises til deres møder. 
Konspirationsskribenter udskiftede ”pizza” med ”pædofili”, 
og koblede navnet på restauranten Comet Ping Pong-pizza. 
I starten blev teorien set som underholdning. Men da delin-
gerne eksploderede, forsvandt sandheden.

”Og til sidst går en bevæbnet ung mand ind og skyder 
låsen i stykker for at komme ned i den kælder, hvor uger-
ningerne skulle foregå. Blot for at finde ud af, at der ikke er 

kælder under huset. Heldigvis blev ingen dræbt. Men det 
var tæt på,” siger Hendricks og ryster på hovedet.

Børn skal præges mod sandhed
Vi er altså i en ny tid, hvor den globale megafon er til rå-
dighed for alle. Og vi har som mennesker haft utrolig kort 
tid til at vænne os til tilstanden. Tænk på, at Facebook 
som det første store sociale medie kun har 12 år på bagen. 
Og derfor er der brug for opråb og oplæring af både børn 
og voksne, siger Hendricks.

”Børnene tager teknologien til sig lynhurtigt. Prøv at 
sætte dig ved siden af en teenager, som kommunikerer 
på Snapchat. Du kan jo ikke følge med,” siger han og 
fortsætter.

”Vi er en del af et kæmpe socialt eksperiment, som 
ingen endnu kender de langtrækkende virkninger af."

Og mens vi langsomt tilvænnes, skal vi opdrages i 
at kende forskel på holdninger og sandhed. Vincent 
Hendricks har fire spørgsmål, han mener man skal stille 
sig selv, inden man trykker på ”Synes godt om”.

1. Hvor kommer kommunikationen fra?
2. Er der nogen, som kunne finde på at spekulere i, at  
 jeg  har samme mening som dem – uanset om det er  
 sandt?
3. Er der flere kilder, som kan bekræfte historien?
4. Bruger de virkemidler, som forfører mig?

”Spørg dig selv. Har jeg egentlig et selvstændigt argument 
for den holdning, som jeg videresender til hele min om-
gangskreds,” siger Vincent Hendricks.
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Kurser og arrangementer er specielt målrettede foreningens med-
lemmer og arrangeres dels af Pædagogisk Forum, dels af et stort antal 
frivillige, der er tilknyttet medlemsskolerne. Det hele sker i samarbej-
de med konsulenterne i Friskolernes Hus.
Se mere på www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer
 
2016-kurser i tal
 • 2.510 medlemmer deltog i et kursus/arrangement 
  (inkl. landsmøde)
 • 55 kurser og arrangementer i alt
 • 278 medlemsskoler var repræsenterede
 • 30 frivillige bidrog til planlægningen af kurserne

Kursustyper 2016
Administrative, ledelses- og bestyrelseskurser: 40,03%
Lærer/pædagoger: 19,34%
Blandede/alle ansatte: 40,6%

Kurser og arrangementer

Efteruddannelse – netværk - videndeling

Mette Marie Møller
Kursuskoordinator
Friskolernes Hus

mette@friskoler.dk

Med mere end 50 årlige kurser, møder og arrangementer tilbyder Dansk Friskoleforening 
en bred vifte af efteruddannelsestilbud. 

Administrative, ledelses-
og bestyrelseskurser: 40,03 %

Lærer/ pædagoger: 19,34 %

Blandede/ alle ansatte:  40,6 %



Dansk Friskoleforenings årsberetning 201628



Dansk Friskoleforenings årsberetning 2016 29



Dansk Friskoleforenings årsberetning 201630

Vuggestuebørnene lyser op i kæmpe smil, da de 
ser pigerne fra 6. klasse i døråbningen.

Og så er der ikke tid til at spise flere rugbrøds-
hapsere og slubre mælk fra plastikkrus med 
flyveører. Der skal leges vild strømpefodstagfat.

Det er en helt almindelig middagspause på 
Feldborg Friskole, som ligger på de flade marker 
lige midt i trekanten mellem Herning, Viborg og 
Holstebro. Den 1. november 2015 åbnede frisko-
len dørene for byens vuggestue-, og børnehave-
børn. Kulminationen på mere end et års arbejde 
og en lettelse, som var helt fysisk for styregrup-
pen bag friskolen og daginstitutionen. 

”Der har været mange søvnløse nætter. Specielt 
da vi måtte bede forældrene om at genindmelde 
deres børn i den kommunale institution, da vi 
ved skolestart stadig manglede en godkendelse,” 
fortæller bestyrelsesformand Winnie Poulsgaard 
Sørensen.

Men lad os spole tilbage til 2014, da kommu-
nen lod borgerne forstå, at byens eneste skole 

Lillesøster
flytter
ind

Flere friskoler starter daginstitution. 
En super idé, men husk at gøre hjemmearbejdet 
ordentligt, lyder det fra Feldborg Friskole

af	Per	Ølholm

skulle lukke og børnene fremover skulle i bus til Haderup otte 
kilometer væk.

”For mig var det hele byens eksistens, som blev truet. Derfor var 
vi heller ikke i tvivl om, at vi ville bakke op om friskolen,” siger Jena 
Jensen, som er forælder på skolen.

Og den efterfølgende historie om friskolens skabelse rummer 
de samme elementer, som set ved de seneste års hyppige skole-
lukninger i landområderne: En gruppe forældre går i dialog med 
kommunen, sikrer sig opbakning blandt forældrene og ender med at 
overtage folkeskolens bygninger. Men i Feldborg stoppede det ikke 
der. Et langt Orla Frøsnapper-spyt fra skolens bygninger lå byens 
kommunale daginstitution.

”For os var det essentielt at skabe en rød tråd i børnenes liv. 
Det får vores lille samfund til at hænge sammen, fortæller Winnie 
Poulsgaard.

Brandslukning og slisker
Og nu var der en situation, hvor forældregruppen havde tilslutning 
fra både forældre og personale til at flytte daginstitutionen ind un-
der friskolen, som var på vej i mål med nyansat leder og nymalede 
lokaler.
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”Kommunen var ikke glade for udviklingen. Hvis ikke friskolen overlevede, stod 
de jo pludselig med en by uden daginstitution,” fortæller skoleleder Johnny B. 
Hessellund.

Men sådan blev det, også selvom Herning Kommune ikke ønskede at overdra-
ge den eksisterende bygning. Friskolen ryddede i stedet skolens underetage og 
tog fat på listen af fysiske krav, før de kunne åbne en daginstitution.

Vi møder skolelederen på fællesgangen, hvor et fuldt udstyret band-setup 
pryder. Elektriske trommer, keyboard og guitarer. Sammen med en flok syvende 
klasser øver han en skolesang, han selv har skrevet til skoleafslutningen et par 
uger senere.

”Vi blev mødt af et væld af krav, som skulle være i orden. Det er jo regler, og er 
helt fint. Men bestyrelsen havde en følelse af, at godkendelserne blev trukket i 
langdrag for at forhale processen,” siger han.

”I dag ser jeg lidt anderledes på det. Der var dialog, men alt tog bare så lang 
tid. Og det var lige som om, det var endeløst,” siger formand Winnie Poulsgaard 
Sørensen.

De store ting var et automatisk brandanlæg og en betonsliske, men så kom 
detaljerne, der skulle vinges af for at få den magiske ”ibrugtagningsgodkendel-
se”. Arbejdsgruppen havde allieret sig med en rådgivende ingeniør og et lokalt 
tømrerfirma, som var vant til at arbejde sammen med Herning Kommune.

”Vi troede, at vi var dækket ind, men blev alligevel overvældet af mængden af 
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viden, som var nødvendig. Skulle jeg gøre det om, 
så ville jeg sikre flere kompetencer i arbejdsgrup-
pen,” siger Winnie Poulsgaard Sørensen.

For skolelederen blev det en kaotisk start på 
den nye skoles liv. Daginstitutionen havde ingen 
godkendelse, og følelserne var uden på tøjet. 

”Det blev os imod dem. Specielt da vi hævede 
normeringen for at få økonomien til at løbe 
rundt, fortæller Johnny B. Hessellund. 

Tre måneder senere kom der en midlertidig 
godkendelse og underetagen blev befolket af 
flyverdragter og termostøvler. En stor dag i 
Feldborg.

”De nuværende lokaler var vores plan B. 
Heldigvis viste det sig at være den helt rigtige 
løsning, selvom pladsen er lidt trang,” siger Win-
nie Poulsgaard Sørensen. 

Dejligt med flere voksne
Dagen i Feldborg starter med morgensang. Og 
flere gang om ugen er børnehaven og vuggestuen 

med. Så hjælper en flok 6. klassepiger med at få trippet de små op 
i aulaen. Og én gang om året er der også fælles musical – med delta-
gere fra vuggestue til syvende klasse. Ligegyldigt hvor vi spørger, er 
indflytningen en succes.

”Her kan du have de samme voksne omkring børnene fra vugge-
stue til de går ud af syvende klasse. For mange forældre er det et 
kæmpe plus,” siger Karina Østergaard, pædagog i vuggestuen.

Hun har overstået børnenes spisning og overlader dem nu til 
flokken af sjetteklassepiger, som har lys i øjnene.

”Jeg har fire storebrødre hjemme, så jeg nyder at få lov til at tumle 
med de små, siger Matilde Olsen og suppleres af Stine Hyldgaard.

”Jeg tror, at jeg skal være pædagog. Det gør mig glad at være sam-
men med de helt små. De er så umiddelbare.”

Og det betyder noget, at de små har en let overgang til skolelivet. 
De skal jo bare igennem den orange dør og op ad trappen.

Vi finder lærerværelset og banker på. Omkring mødebordet 
sidder en flok lærere. Pædagogerne er i gang med at fylde børn i 
flyverdragter i underetagen.

”Det er selvfølgelig en udfordring, at vores mødetider overlapper 
så meget. Men jeg synes, vi har fået et godt sammenhold alligevel,” 
siger souschef og leder af børnehaven Tina Hoelgaard Johansen og 
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bakkes op af Ulla Boe Nielsen, som er lærer.
”Vi var jo ikke så mange voksne i friskolen. Det giver 

energi at være flere,” siger hun. Og de faglige kompetencer 
har de fået styr på.

”Her er ingen fagkløft. Vi er enige om at arbejde tæt sam-
men og anerkender hinandens stærke og svage sider,” siger 
pædagog Karina Østergaard.

Souschef Tina viser tilbage til kontoret. Skoleleder John-
ny er stadig i gang med akkorderne til den nye skolesang.

”Gør det! Det er hårdt og tager lang tid. Men der er så 
mange fordele ved at have daginstitution under samme tag 
og ledelse,” siger hun og inviterer i samme åndedrag alle 
friskoler til at ringe eller kigge forbi, hvis de har brug for et 
kig ned i listen af erfaringer fra de seneste to års kamp.

Find	Feldborg	Friskole	på	www.feldborgfrie.dk

Gør det! Det er hårdt og tager 
lang tid. Men der er så mange 
fordele ved at have daginsti-
tution under samme tag og 
ledelse.

Souschef	Tina	Hoelgaard	Johansen,	Feldborg	
Friskole
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Foto/	Sophia	Juliane	Lydolph
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Af	Per	Ølholm

MERETE RIISAGER
Undervisningsminister (LA)

I skal stå fast og gøre det, I har 
gjort godt i mange år!
Friskolen skal have bedre vilkår for at tage sig af børn med særlige behov.
Og så skal almindelige friskoler slappe af omkring skærpede regler – de berører
kun en meget lille del, som ikke forstår demokratiets spilleregler, lyder det.

Hvilken rolle spiller friskolen i det samlede uddannelsesbillede for dig?
Friskolerne spiller både en historisk og en aktuel rolle i vores uddannelses-  
landskab i Danmark. At vi har en grundslovsfæstet ret som forældre til at starte 
en friskole, det er en fantastisk værdifuld del af vores samfund. Både ude lokalt, 
hvor kommunen måske lukker en skole for hurtigt. Og også der, hvor man vil 
starte en skole på baggrund af værdier og et fællesskab. 

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen ønsker at hæve tilskuddet 
over de nuværende 75 procent. Hvordan kommer det konkret til at ske?
Koblingsprocenten har været nede på 71. Det fik store konsekvenser for skoler 
især i udkantsområderne, hvor forældrebetalingen forståeligt nok røg i vejret. 
Det synes jeg var forkert, og derfor har vi kæmpet for at få satsen reetableret. 
Nu står vi tilbage på det almindelige niveau, kan man sige. Men jeg ser stadig-
væk udfordringer specielt i forhold til forældre med børn med særlige behov. Vi 
mener, at denne gruppe også skal have mulighed for et frit skolevalg.

Og hvordan vil du så tilgodese disse forældre?
Pointen er, at vi ønsker at give dels de frie skoler mulighed for at specialisere 
sig inden for nogle områder, hvor de kan være særligt dygtige, og dels at give 
familierne en mulighed for at tage nogle penge med. Så det ikke bliver en 
uforholdsmæssig stor belastning for en lille friskole at tage et barn ind, som har 
nogle tunge handicaps, som er krævende at imødekomme.

I dag, når friskoler må sige nej til børn med særlige behov, så mener jeg ofte 
det handler om, at de ikke er i stand til at modtage barnet på en faglig forsvarlig 
måde. 

Hvad er næste trin i dit arbejde med at nå disse mål?
Første trin er at få afsat ressourcer. Og så er det vigtigt, at vi går i dialog med de 
frie skoler. Den konkrete model skal udvikles i et samarbejde.

Hvor realistisk er det at finde politisk opbakning til denne ændring?
Vi har i øjeblikket en regering, som er optaget af borgenes behov – og i mindre 
grad af systemernes behov. Og i argumentationen for at sætte koblingsprocen-
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skoler og også mindre klassestørrelser. Samtidig ønsker 
forældrene værdimæssig tydelighed. Og så efterspørger de 
lærerkræfter, som har frihed til at arbejde med deres faglig-
hed. Og helt tydeligt er det, at forældrene ønsker at kunne 
påvirke børnene skoledag.

Folkeskolen er i dag blevet for centralstyret – meget mere 
end rigtig mange borgere finder hensigtsmæssigt. Jeg tror, 
at det er grunden til, at mange forældre tjekker ud af folke-
skolen. Derfor skal folkeskolen have flere frihedsgrader i 
fremtiden. Jeg ønsker ikke, at tilvalget af en friskole sker på 
baggrund af et fravalg af folkeskolen. Jeg ønsker to stærke 
grundskoleformer i Danmark.

Friskolerne er begejstrede for den støtte, de hører fra 
din post. Men de ønsker på den anden side heller ikke 
at blive opfattet som dit politiske trofæ. Hvad er din 
kommentar til den bekymring?
Det er slet ikke mit indtryk, at de frie skoler bliver opfattet 
som mit trofæ. Friskolerne er en gammel og fuldstændig 
integreret del af vores pædagogiske tradition. Det vil jeg da 
aldrig kunne tage æren for. Alt det fantastiske som udrettes 
i den frie skoleverden skal skolerne selv tage æren for. Jeg 
ønsker to ligeværdige skoletilbud til forældrene. Det er mit 
mål. 

Hvad er dit gode råd til landets friskoler lige nu?
Stå fast på, at de frie skoler skal opfindes af dem, der er i 
skolen. Og bliv ved med at insistere på det, fordi det er de 
frie skolers styrke. Det er vigtigt for friskolerne at bevare 
sin jordbundethed og sin forankring i civilsamfundet. I skal 
ikke lade jer blæse omkuld af trends, men hele tiden dyrke 
udviklingen nede fra. Og holde fast i linket til kulturarven 
og skoletraditionen, som I er udsprunget af.

ten en smule mere op, er det et faktum, at de frie skoler 
modtager langt færre skattekroner i gennemsnit end 
folkeskolen. Det er udmærket, at der er en forældrebeta-
ling på de frie skoler - det har vi absolut intet imod - og 
det skal vi fortsætte med. Men vi ser et behov for at møde 
den her gruppe af borgere på en bedre måde. Og også en 
mulighed for igen at have en dialog mellem folkeskoler og 
de frie skoler, hvor man sammen arbejder med at udvikle 
løsninger. For eksempel på inklusionsområdet.

Du har støttet et strammere tilsyn og krav til læreres 
og bestyrelsesmedlemmers holdninger i deres fritid. 
Hvordan hænger det sammen med dit frihedssyn?
Langt de fleste friskoler har hele den demokratiske kultur 
i deres DNA og bliver ikke berørt. Stramningerne er 
relevante i forhold til skoler, som bryder de forventnin-
ger, vi har til frie skoler i forhold til at levere skole på et 
demokratisk grundlag. 

I min verden er der to hovedkrav til frie skoler. Ét er, at 
I skal stå mål med folkeskolen, altså fagligt levere under-
visning, der matcher folkeskolen. Det andet hovedkrav 
er at levere skole på et demokratisk grundlag. Og det gør 
langt de fleste frie skoler. Men jeg har opmærksomheden 
på nogle typer skoler, og det er dem, som ændringerne er 
møntet på. Resten skal drive den gode skole, de har gjort 
hidtil. 

Omkring 300 folkeskoler er lukket siden kommu-
nalreformen, der trådte i kraft i 2007, og ord som 
elevflugt bruges dagligt. Hvordan vil du stabilisere 
grundskolen i din ministertid?
Jeg tror, at vi i højere grad skal kigge på, hvad det er, 
forældrene efterspørger. Og der kan man jo skæve til jeres 
verden, hvor rigtig mange forældre efterspørger mindre 
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Samarbejde med skoleforeninger
• Danmarks Private Skoler
• Foreningen af Kristne Friskoler
• Efterskoleforeningen
• Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark
• Deutscher Schul- und Sprachverein
•   Lilleskolerne Sammenslutning
• Sammenslutningen af Rudolf Steiner Skoler i Danmark

Samarbejde med fagforeninger
• Frie Skolers Lærerforening
• Frie Skolers Ledere
• BUPL
• 3F
• HK

Øvrige samarbejdspartnere
• Daginstitutionernes Landsorganisation
• Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
• Dansk Skoleidræt
• Tænketanken DEA
• Dansk Kirkeligt Mediecenter
• Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dialog med politikere
• Minister: Merete Riisager 
• Undervisningsordførere: 
 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
 Annette Lind (S)
 Carolina Magdalene Maier (A)
 Jacob Mark (SF)
 Anni Matthiesen (V)
 Henrik Dahl (LA)
 Marianne Jelved (R)
 Birgitte Klintskov Jerkel (K)
 Jakob Sølvhøj (EL)
• Samrådsmøder og foretræder

Undervisningsministeriet
• Embedsværket i ministeriet
• Styrelsen for undervisning og kvalitet (om FNs Børnekon
    vention, prøver og test, Åben Skole, antiradikalisering, inklusion   
    og specialundervisning, tilsyn, økonomi, lovbehandling,         
    videndeling m.v.)
  
Fordelingssekretariatet
• Vikartilskud, inklusion og specialundervisning, befordring m.v.

Medier
• Debatindlæg
• Interviews
• Artikler
• Friskolebladet

Medlemsmøder
• Landsmøde
• Dialogmøder
• Kurser, arrangementer, konferencer
• Netværksmøder

Dansk
Friskoleforening

som politisk aktør og
interesseorganisation
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Kryds Limfjorden, fortsæt mod nord, og bliv ikke forvirret over, at 
træernes kroner peger mod øst. Kør forbi alle vindmøllerne, og så er 
du i Klim. 

”Folk er ikke fattige herude, men du ser nok ikke de dyreste model-
ler af Nike i skohylden,” siger skoleleder Charlotte Kjeldgaard, da jeg 
beder hende om at beskrive forældregruppens økonomiske niveau på 
Klim Friskole.

Jeg er taget ud for at finde forældre, som på trods af alle økono-
miske odds vælger at sende poderne i friskole. Statistikken viser, at 
skolernes egenbetaling stiger. Det må være en udfordring for nogen?

”Ting lukker i vandkantsdanmark, og jobbene går samme vej. Vi har 
få akademikere, men ellers består forældrene af håndværkere, land-
mænd og en håndfuld studerende,” siger Charlotte Kjeldgaard.

Jeg har aftalt at mødes med Louise Klit, som sammen med sin mand 
John driver en gård med økologisk malkekvæg syv kilometer fra 
skolen. 

”Jeg har fået en ny skovmaskine, ved du, hvad mærke den er?”
Syv-årige Malthe Korsgaard Klit ved tydeligvis alt om landbrugs-

mærker og sætter mig til vægs på et øjeblik. John Deere er favoritten. 
Bag ham kommer 34-årige Louise Klit og datteren Frederikke, som 
går i fribørnehaven ved skolen.

Mine børn skal
i friskole, færdig!

I familien Klits stramme budget står der friskole-
pladser til børnene Malthe, Frederikke og Ebbe.
Det handler om prioritering, lyder det fra landbrugs-
parret.

Af	Per	Ølholm
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Jeg følger efter familiens Toyota igennem Klim og ud mod 
landevejen. 

Vinduesviskerne laver hurtige sidebøjninger og afslører i 
glimt trøstesløse bygninger og forhaver med skrotbiler.

”For os er det en drøm. Vi knokler for at gøre gården til 
en god forretning. Men lige nu bider vi tænderne sammen,” 
siger Louise Klit. 

Vi sidder i familiens hyggelig køkken og smovser i otte fa-
stelavnsboller, som Louise har taget med hjem fra bageren. 
”Man ved jo aldrig, hvor mange der er til kaffe,” siger hun 
med et smil. 

Kæresteparret fra kommuneskolen
Louise og Johns historie er speciel. De gik i klasse sammen 
på den lokale folkeskole i Klim. Den samme skole, som de i 
dag har fravalgt for at sende deres tre børn i friskole.

”Jeg vidste bare, at mine børn skulle i friskole. Uden 
diskussion,” lyder det fast fra Louise.

Hun har fulgt med i den lokale folkeskoles udvikling og 
mener, at kæden hoppede af med skolereformen. 

”Det er vores børns fremtid. De skal mødes med liden-
skab og entusiasme. Det forsvandt med folkeskolelærernes 

faste arbejdstider og de lange skoledage," siger hun. 
I Klim har friskolen eksisteret i 144 år og er velfunderet 

med flere elever end folkeskolen. Men for Louise og John 
var det et stort skridt at vælge den gule bygning i svinget.

”Da jeg var barn, var friskolen for hippie-børnene. Vi 
havde intet med dem at gøre,” fortæller hun.

I dag kan hun ikke forestille sig andet. Heller ikke 
selvom de skal finde 950 kroner om måneden til Malthes 
skolepenge. Og næste år kommer Frederikke.

”Ved du hvad, det er et spørgsmål om prioritering. 
Dyrere er det altså ikke,” lyder det fra John, inden han går 
i stalden for at malke familiens 100 økologiske malkekøer.

Familien har lånt et tocifret millionbeløb for at udleve 
drømmen om det frie liv på landet. De kunne måske godt 
finde penge til en rejse sydpå til sommer, men er også 
meget opmærksomme på, at de skal vise gode takter over 
for banken og kreditforeningen.

”Køerne passer ikke sig selv. Hver gang vi rejser væk, 
skal vi betale timeløn fra fem om morgenen til syv om 
aftenen. Nu er vi her. Så rejser vi ud, når vi bliver ældre,” 
siger Louise Klit.

På grund af den store gæld i gården kan familien søge 
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støtte hos Fordelingssekretariatet for frie skoler. Det har 
udløst 2.900 kroner om året. Ikke en bondegård, men 
alligevel et tilskud.

”Når jeg ser mine veninders nyrenoverede huse og sam-
menligner med mine egne fugtplagede vægge, så kan jeg 
godt blive misundelig,” siger Louise og fortsætter.

”Til gengæld bliver jeg glad, når jeg kommer ned i frisko-
len. Mærker lærernes involvering og mit barns glæde ved at 
komme der. Det kan jo ikke gøres op i penge.”

17 traktorer
Lillebror Ebbe er kommet hjem fra dagpleje og spurter hen 
til Louise med sutten struttende foran sig. John fortæller 
lidt om vilkårene for landbruget og fremtidsudsigterne for 
det 34-årige par og deres små børn. Malthe viser sit værel-
se frem, hvor et lille udvalg af hans 17 legetøjstraktorer står 
opstillet.
   ”Vores vennekreds har børn på kommuneskolen. I starten 
var der polemik fordi vi meldte ud, at vi tog på friskolen,” 
fortæller Louise og fortæller videre om skolekrisen i det 
lille samfund.

Kommuneskolen har fået fire år til at vise, at den kan 
fastholde nok elever. Ellers lukker den. Og så skal børnene 
i friskole eller til Fjerritslev med bus. Louise og John 
kom til at stå i midten med et stort dilemma. At støtte 
lokalsamfundets kamp for at få skolen til at overleve eller 
følge hjertet og overbevisningen om, at friskolen var rigtig 
for deres børn.

”Jeg var sikker. Mine børn skulle i friskole, færdig!”

Det er vores børns fremtid. De skal mødes 
med lidenskab og entusiasme. Det forsvandt 
med folkeskolelærernes faste arbejdstider og 
de lange skoledage. 

Louise	Klit,	forælder,	Klim	Friskole
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Hvor kommer pengene fra?
Det overordnede princip:
Frie	grundskoler	modtager	et	gennemsnit	af	udgiften	til	folkeskolerne
–	kaldet	»koblingsprocenten«.	I	2017	er	koblingsprocenten	på	75.
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Tal og fakta fra
friskolens verden
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Dansk	Friskoleforening	indhenter	hvert	år	data	fra	de	335	medlemsskoler,	som	bl.a	tjener	den	politiske	
interessevaretagelse.	Nedenfor	stiller	vi	skarpt	på	specialundervisning,	børnehaver,	skolen	som	lokal	
aktør,	udvikling	i	indtægter	og	udgifter,	herunder	lønudgifter,	lånevilkår,	gennemsnitlig	skolestørrelse	
m.v.		275	ud	af	335	medlemsskolerne	har	deltaget	i	dette	års	statistik.	

Friskolerne tager flest elever med behov for specialundervisning

På Dansk Friskoleforenings medlemsskoler udgør specialundervisningseleverne 2,6% af alle elever. 
Dermed underviser friskolerne 60% af alle specialundervisningselever på de frie grundskoler, 
på trods af, at skolerne kun har 40% af samtlige elever i sektoren. Man kan således konstatere, at 
friskolerne påtager sig særligt stort ansvar ved at have en markant overrepræsentation af specialun-
dervisningselever set i forhold til den samlede elevandel. 

Elever henvist til specialklasser udgør en særlig gruppe
Dansk Friskoleforenings medlemsskoler rummer også elever, der er anvist af kommunens Pædago-
gisk Psykologiske Rådgivning til kommunale specialskoler. Omfanget er ikke ubetydeligt, idet med-
lemsskolerne oplyser, at der minimum er 108 elever, der er optaget på friskolerne som alternativ til 
kommunale specialskoler. 

Kommunerne sparer derved betydelige beløb. Specialskoleelever i kommunalt regi koster omkring 
300.000 kr. i gennemsnit. Det er udgifter, kommunerne sparer, når disse elever optages på en fri 
grundskole. Frie grundskoler modtager primært almindeligt specialundervisningstilskud via staten, 
som sædvanligvis vil udgøre cirka en tredjedel af den kommunale omkostning. Derfor forsøger flere 
skoler at få kommunerne til at yde et tilskud i forbindelse med optagelse af disse elever. Men kun 
12% af skolerne angiver, at de modtager kommunale tilskud i denne forbindelse.
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Friskolen – en del af lokalsamfundet  

Mange friskoler har tradition for at spille en rolle som lokalt kraftcenter i den by, de er 
beliggende i. Derfor er det ikke overraskende, at hele 62% af Dansk Friskoleforenings 
medlemsskoler har en støtteforening knyttet til skolen. Af disse yder 83% af støtteforenin-
gerne donationer til skolerne. Donationerne kommer fra mange forskellige aktiviteter så 
som årlige koncerter for byens borgere, loppemarkeder, lagersalg, cykelløb, julebanko m.v.

For mange skoler er støtteforeningen således en vigtig brik i at få alle ender til at nå 
sammen, foruden de aktiviteter som forældrekredsen selv tager initiativ til. En femtedel 
af skolerne har dog ingen tradition for at engagere sig i aktiviteter, som kan støtte skolen 
økonomisk.

Forbrugere eller medskabere?
Den løbende offentlige debat om skoler i Danmark handler ikke sjældent om, hvorvidt 
forældre opfatter sig som en del af skolefællesskabet eller som forbrugere af en vare. Det 
tyder på, at engagementet i friskolerne generelt er forholdsvist stort.

På spørgsmålet om, hvorvidt skolerne oplever, at det er sværere hhv. lettere at få foræl-
drene til at deltage i skolens fællesskab, mener størsteparten af Dansk Friskoleforenings 
medlemsskoler, at engagementet stiger i takt med elevens klassetrin. Dog oplever en del 
skoler også, at engagementet generelt er faldende. En del skoler har oplevet kommentarer 
som ”Vi betaler skolepenge, så kan vi også forvente at….”.

Vi føler, at forældres krav til skolen
bliver større og større

Vi oplever et dalende
forældreengagement

Vi har oplevet kommentarer som “Vi betaler 
skolepenge, så må vi kunne forvente…”

Vi har sværere ved at besætte ansvars-
poster og arbejdsopgaver nu end tidligere

Vi oplever stigende engagement
hos forældrene

Engagementet daler, efterhånden
som barnet stiger i klassetrinene

Engagementet stiger, efterhånden
som barnet stiger i klassetrinene

0 1 2 3 4

Vægtning
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Figuren viser, hvordan skolerne vægter de for-
skellige aktiviteter i forhold til konkret at styrke 
skole-hjem-samarbejdet.

Mange skoler oplever, at traditionen for at lade 
forældrene være med i undervisningen er med 
til at styrke skole-hjem-samarbejdet. Den samme 
effekt har besøg i hjemmene. Noget tyder på, at 
friskolerne generelt set har forældrene med på 
sidelinjen i rigtigt mange forhold, som samlet set 
bidrager til en stærk skole-hjem-kultur.

Det er glædeligt, at mange friskoler også har øje 
for Dansk Friskoleforenings årlige landsmøde 
som et mødested, der også styrker forældrenes 
og skolens relation og samarbejde.
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Kilde:	Dansk	Friskoleforenin-
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I 2015 regnskaberne ser vi for første gang siden 2011, at statens driftstilskud til skolerne er i stigning – en stigning som 
vil fortsætte i 2016 og 2017.

Der er nu 100 skoler, der har oprettet børnehave og efter nogle år med stagnation ser vi nu, at flere skoler opretter 
børnehaver og vuggestuer. Det sætter spor i økonomien, hvilket er særlig tydeligt i ”øvrige indtægter”, der næsten tre-
dobles fra 2012 til 2013, som er det første regnskabsår, hvor indtægter og udgifter vedrørende børnehaver indgår i 5-års 
oversigten. Stigningen dækker over de kommunale tilskud til børnehaver og vuggestuer.

Børnehaver/vuggestuer ved friskolerne modtager tilsammen ca. 3.000 børn, mens skolerne tilsammen har ca. 48.000 
elever. Antalsmæssigt er der således tale om godt 6% af alle børn/elever ved skolerne. Økonomisk tegner driften af bør-
nehaver og vuggestuer sig imidlertid for knapt 8% af indtægter og udgifter, og resultatet af driften er positivt og gennem-
snitligt bedre end resultatet af skoledriften.

Kilde:	Dansk	Friskoleforeningens	regnskabsanalyser	2011-2015

Billedet er dramatisk: Skolepengene er tilsyneladende på en accelererende himmelflugt. Det er dog en sandhed med 
modifikationer.

Fra og med 2013 indgår forældrebetalingen til børnehaver i skolepengesaldoen, hvilket medfører en mindre tydelig 
stigning i gennemsnitsbetalingen, selvom børnehavebørnenes antal kun svarer til ca. 5% af antallet af skoleelever. Denne 
tilgang kan forklare cirka halvdelen af stigningen fra 2012 til 2013.

Stigningen fra 2014 til 2015 skyldes især tilgangen af 60 nye medlemsskoler fra Lilleskolernes Sammenslutning, som 
overvejende er beliggende i store byer med højt omkostningsniveau og tradition for forholdsvist høje skolepenge. Til-
gangen af lilleskolerne i 2015 kan forklare over halvdelen af stigningen. Der er dog ingen tvivl om tendensen: Forældre-
betalingen stiger markant hurtigere end priserne. Finanslovstaksten – skolernes statstilskud – halter bagud og udviser 
et direkte fald i perioden 2011–2017, hvilket først og fremmest skyldes, at koblingsprocenten i perioden 2011–2016 
var skåret ned til under de 75%, der har været niveauet siden 1995. Det er således tydeligt, at skolernes bestyrelser 
har valgt at hente lidt flere penge hos forældrene for at undgå alt for hårde besparelser i perioden 20112016. Der er 
naturligvis også andre grunde til at lade skolepengene stige, blandt andet behovet for moderniseringer, fornyelser og 
udvidelser af lokaler, materialer og friarealer. 

 2011 Index  2012 Index 2013 Index 2014 Index 2015 Index 

 43.238 100 43.483 101 42.722 99 41.700 96 42.557 98 

 49.924 100 50.256 101 49.679 100 48.762 98 48.848 98 

 41.640 100 41.813 100 41.146 99 39.588 95 42.378 102 

 13.002 100 13.384 103 15.087 116 15.717 121 17.452 134 inkl. BH fra 

 2.009 100 2.037 101 5.655 281 6.069 302 8.567 426 andre+ford. 

 64.936 100 65.677 101 70.421 108 70.548 109 74.867 115 inkl. renter 

 10.142 100 10.083 99 8.260 81 8.300 82 9.674 95 inkl prioritetsrenter 

 48.479 100 49.273 102 52.421 108 53.829 111 53.274 110 inkl.sfo 

 38.432 100 38.585 100 37.377 97 38.728 101 38.530 100 

 5.329 100 5.397 101 5.167 97 5.268 99 5.693 107 adm+rente 

 63.950 100 64.753 101 65.589 103 67.397 105 68.641 107 

 0.62 100 0,65 105 0,68 111 0,66 107 0,70 113 

 222 100 233 105 248 112 248 112 300 135

 28.181 100 29.492 105 31.101 110 31.024 110 43.217 153 

 126,9 100 126,6 100 125,4 99 125,1 99 114,1 113 

 94,1 100 96,2 102 97,4 104 98,3 104 98,7 105 

Kontobetegnelse:

Finanslovstakst

Samlet statstilskud
...heraf driftstilskud

Skolepenge
Øvrige indtægter

Samlede indtægter

Undervisningsudgifter
..heraf lærerløn

Bygningsudgifter

Administrationsudgifter

Udgifter i alt

Likviditetsgrad

Tabellen omfatter:

Antal skoler

Antal årselever

Elever pr. skole

5-års økonomioversigt for skoler under Dansk Friskoleforening - Kr. pr. elev - Indextal

Børnehaver og vuggestuer bidrager positivt til økonomien
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Fortsat øget interesse for børnehaver og vuggestuer

Antallet af børnehaver er begyndt at stige igen efter 3 års stilstand i perioden 2013-2015. Tilvæk-
sten fra 2015 til 2016 er på 16%, således at der nu er børnehaver ved 100 skoler, svarende til 28% 
af alle Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Børnehavernes størrelse er uændret fra 2015 til 
2016 med 27 børn i gennemsnit pr. institution. Vuggestuer, som det blev muligt at oprette fra august 
2014, er støt stigende med en tilvækst på 15% fra 2015 til 2016.

Vuggestuerne vokser ikke kun i antal, men også i størrelse. Mens der i 2015 var 6 børn i gennemsnit 
pr. vuggestue, så var der i 2016 11 børn pr. vuggestue.

Derimod ser vi en lille nedgang i ”førsfoordninger” (pasningsordning i foråret før skolestart), men 
til gengæld er antallet af børn i disse ordninger steget lidt fra 13 til 16 børn i 2016.

Kommunalt samarbejde med friskolernes børnehaver
Friskolernes børnehaver samarbejder med de kommunale børnehaver på flere forskellige måder.
Det fremgår af Dansk Friskoleforenings undersøgelse, som bl.a. viser, at en fjerdedel af friskolernes 
børnehaver har besøgsordninger med kommunale børnehaver. Til gengæld er det kun hver femte af 
friskolernes børnehaver, der indbydes til kommunale arrangementer.

Børnehaverne har betydning for skolens demokrati
Etablering af en børnehave har betydning for skolens beslutningsprocesser og demokrati. Under-
søgelsen viser, at børnehavens forældre inddrages aktivt i skolens demokrati. Dette kan ske på 
forskellig vis, og en tredjedel af friskolerne har optaget børnehaveforældrene i skolekredsen, hvilket 
giver dem mulighed for at stemme ved generalforsamlingen.

Antal skoler med "før-sfo", børnehave og vuggestue
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Skoler med vuggestue

Skoler med “før-sfo”

Skoler med børnehaver

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 2010 48  40

 2011 88  60

 2012 74  67

 2013 85  88

 2014 80 15 86

 2015 107 27 86

 2016 101 31 100

 						gennemsnitligt	antal		børn	i	ordningen

  2015 2016

 "før-sfo" 13 16

 Vuggestue 6 11

 Børnehave 27 27

  Skoler med  Skoler med Skoler med
  "før-sfo"  vuggestuer børnehaver

Antal børn i institutionerne

 Frie børnehavers samarbejdsform Andel der deltager

 Ledernetværk 6 %

 Indbydes til kommunale arrangementer 12 % 

 Besøgsordninger 24 %

 Andet 25 %

 Intet samarbejde 33 %
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Byskoler er større og har færre lærerressourcer

Skoler i bykommunerne er størst med 173 elever i gennemsnit pr. skole. Som det fremgår af tabel-
len herover fordeler Dansk Friskoleforenings medlemsskoler sig over hele landet, idet 44% af alle 
friskolelever går på en skole i en bykommune, mens 33% går på en skole i en landkommune.
Resten fordeler sig på skoler i mellem- og yderkommuner.

Ser man på antallet af elever pr. lærer, er der markante forskelle afhængig af kommuneområdet. På 
skolerne i bykommuner er der 13 elever pr. lærer, mens der i yderkommunerne kun er 10 elever pr. 
lærer. I landkommuner og mellemkommuner er der henholdsvis 12 og 12,5 elever pr. lærer.

Tallene i denne statistik peger på, at skolerne i bykommunerne både er gennemsnitligt større og 
har færre lærerressourcer til rådighed pr. elev. Statistikken svarer naturligvis ikke på, hvorfor der er 
denne forskel. Den skolepolitiske opgave består i at sikre, at skolernes vilkår, herunder de økonomi-
ske rammer, sikrer, at der er reel mulighed for at oprette og drive friskoler i såvel bykommuner som 
i yderkommuner og alt der imellem.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Krav til brug af IT
(herunder brug af tablets)

Tvungen brug af kommunale 
indberetningssystemer

Krav til
peronalets uddannelse

Kommunen har ikke
stillet krav til indholdet

Andet

Kilde:	Medlemsstatistikker
fra	Dansk	Friskoleforening

 pr. 05/09/2016 skoler elever lærere øvrige

 Bykommuner 122 21.111 1.616 914

 Mellemkommuner 49 5.483 440 351

 Landkommuner 122 16.069 1.362 946

 Yderkommuner 43 5.477 536 341

Børnehaveforældrene er med i skolekredsen med  33 %
stemmeret til skolens generalforsamling

Inddragelsesform  

Der er reserveret særlig(e) plads(er) i skolens bestyrelse  12 %
til børnehaveforældre

Andre tiltag  36 %

Skolens demokratiske struktur er ikke ændret i  19 %
forbindelse med start af børnehave/vuggestue

Kommunale krav til fribørnehaver
En fjerdedel af fribørnehaverne skal leve op til uddannelseskrav for personalet, mens kun 5% skal 
leve op til krav om brug af IT, herunder brugen af iPads i børnehaven. Mere end en tredjedel af kom-
munerne har ikke særlige krav til indhold ud over krav, der er beskrevet i Dagtilbudsloven. 

Kilde:	Dansk	Friskoleforenings	
årsstatistik	2016.

Besvaret	af:	128

Hvilke krav har kommunen stillet ifht indholdet af jeres børnehavetilbud
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Indtægter og udgifter

Statstilskuddet dækker kun 68% af indtægterne

OBS!	Statistikken	viser	det	samlede	antal	skoler	og	elever	i	Dansk	Friskoleforening	og	Lilleskolernes	
Sammenslutning	tilsammen.	Lilleskolernes	Sammenslutning	blev	en	del	af	Dansk	Friskoleforening	i	
2015,	og	talte	dengang	60	skoler	med	knap	10.000	elever.

Tendensen er klar: Antallet af medlemsskoler øges, men det samlede elevtal stiger hurtigere med 
den klare konsekvens, at den gennemsnitlige skolestørrelse er steget med 25% siden 2001, hvor der 
i gennemsnit var 115 elever på en friskole. I 2016 var der i gennemsnit i 144 elever på hver friskole, 
hvilket er to elever flere end i 2015. Udviklingen har især taget fart siden 2012, hvor der var 128 
elever pr. skole, og tilgangen af 60 lilleskoler i Dansk Friskoleforening i 2015 medførte i sig selv en 
forøgelse af det gennemsnitlige elevtal.
Der er dog fortsat tale om forholdsvis små skoleenheder i sammenligning med folkeskolerne, hvor 
den gennemsnitlige skole har cirka 400 elever.

Kilde:	Medlemsstatistikker	fra	Dansk	Friskoleforening	og	Lilleskolernes	Sammenslutning	samt	www.uvm.dk

Analyserne	bygger	på	de	regnskabsoplysninger,	som	skoler-
ne		har	indberettet	til	Undervisningsministeriet.	Udgangs-
punktet	er	alle	medlemsskoler	(335	i	2016),	men	en	række	
atypiske	skoler	trækkes	ud	for	at	give	et	retvisende	billede	
–	det	drejer	sig	først	om	fremmest	om	kombinerede	fri-	og	
efterskoler.	I	alt	indgår	der	300	skoler	i	2015	analysen.

driftstilskud 59 %

skolepenge 25 %

øvrige statstilskud 9 %

andre indtægter 7 %

Indtægter 2015 pr. elev
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Er lønandelen på vej ned?

Forældrene betaler fortsat en fjerdedel af skolens indtægter pr. elev med gennemsnitligt 17.452 kr. 
pr. elev, mens de statslige tilskud udgør 68 % af indtægterne, hvilket er et fald på 2 procentpoint i 
forhold til 2014-regnskabsanalysen. Driftstilskud og øvrige statslige tilskud udgjorde i 2015 i alt 
48.848 kr. i gennemsnit pr elev. 

Kilde:	Dansk	Friskoleforeningens	regnskabsanalyse	2014	og	2015

I det store billede giver udgifternes fordeling på løn, undervisningsudgifter, ejendom, administration 
m.v. næppe anledning til undren for folk, der kender til frie grundskolers økonomi. Men sammenlig-
ner man tallene fra 2015-regnskabsanalysen med de tilsvarende tal fra 2014, er det bemærkelses-
værdigt, at lønudgiften er faldet hele 5 procentpoint fra 77% i 2014 til 72% i 2015. En udvikling, der 
naturligvis viser sig i ændringer andre steder:

Udviklingen fra 2014 til 2015 kan selvfølgelig være udtryk for tilfældigheder i kølvandet på en perio-
de med store økonomiske udfordringer på grund af den nedsatte koblingsprocent i perioden 2011 
– 2016. Men, der er formentlig også mere systematiske forhold, som spiller ind. Dels er skolerne 
blevet større, og det gennemsnitlige elevtal pr. skole steg med lidt over 5% fra 2014 til 2015. Dels er 
der med tilgangen af 60 lilleskoler i sommeren 2015 kommet en større andel af byskoler i medlems- 
kredsen. Endelig kan man håbe på, at forøgelsen af afskrivningerne og fremgangen i resultatet, er 
udtryk for, at der er blevet plads til investeringer og en meget tiltrængt konsolidering. Et resultat på 
2% er absolut ikke prangende.

Kilde:	Dansk	Friskoleforeningens	regnskabsanalyse	2014	og	2015.

løn 72%

undervisningsudgifter inkl. sfo 8%

ejendomsudg 8%

afskrivning 3%

administration 5%

finansielle udgifter 2%

resultat 2%

Omkostninger 2015 pr. elev

  2014 2015

 Lønudgifter 77 % 72 %

 Undervisningsudgifter 8 % 8 %

 Ejendomsudgifter 9 % 8 %

 Afskrivninger 0 % 3 %

 Administration 3 % 5 %

 Finansielle udgifter 2 % 2 %

 Resultat 1 % 2 %
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Lønstigning til skolederne på alle skoler – undtagen de største

Skoleledernes løn er steget mellem 1,5% og 2,1% fra 2015 til 2016. Stigningen er størst for 
ledere ved skoler med 100-199 elever.

Lederlønnen består dels af en fast intervalløn, dels af løntillæg, der aftales årligt. Begge 
løndele har nogle begrænsninger, der er fastsat i overenskomsten. Intervallønnen er grund-
lønnen, som aftales mellem en bund og en top afhængig af skolens størrelse. Løntillæg er 
en mulighed, man kan vælge at benytte og kan ikke være en fast løndel, men skal aftales 
årligt, og der et loft på den årlige udbetaling. Løntillæg udgør i gennemsnit 4% af ledernes 
løn indenfor et spænd på 3% – 7%  lavest på mindste skoler og højest på de største skoler. 

Viceskoleledernes lønudvikling fra 2015 til 2016 er langt fra så entydig som skoleledernes. 
Årsagen er utvivlsomt udskiftning blandt viceskoleledere på de 6 største skoler og blandt 
de knap 50 viceskoleledere på skoler med under 200 elever. Gennemsnitslønnen er dog ste-
get med knap 1%, mens midtergruppen på skoler med 200 – 350 elever er steget med 3,4%. 
Viceskolelederne får – i lighed med skolelederne – både intervalløn og løntillæg, hvor 
løntillæggene i gennemsnit udgør 2,8% af den samlede løn med et spænd fra 2,8% ved de 
mindste skoler til 5,4% ved de største.

Kilde:	Dansk	Friskoleforenings	analyser	af	lønoplysninger	pr.	30.	april	2015	og	30.	april	2016
leveret	af	Fordelingssekretariatet

De samlede lønudgifter fordeler sig på fire hovedområder: undervis-
ning, pædagogisk virksomhed, ejendom og administration, og dette 
billede er nøjagtig det samme i 2015, som det vi så i 2014. Selvom 
omkostningerne til administration steg fra 3% i 2014 til 5% i 2015 af 
de samlede omkostninger, kan dette ikke ses i fordelingen af lønudgif-
ter. Det tyder på, at skolerne holder fokus på, at lønkronerne først og 
fremmest skal gå til lærer- og pædagogopgaverne.

Kilde:	Dansk	Friskoleforeningens	regnskabsanalyse	2014	og	2015.

Uændret anvendelse af lønudgifter

lærerløn 75%

pædagogløn 16%

ejendomsløn 5%

adm. løn 4%

Løn 2015 pr. elev
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Positiv lønudvikling for lærere og børnehaveklasseledere

Fra 2015 til 2016 ser vi en ikke uventet vækst i de lokalt aftalte løntillæg til 
lærere og børnehaveklasseledere. En vækst, der forventes at fortsætte. Væksten 
gælder såvel løntillæggenes størrelse, som antallet der modtager lokalt aftalte 
tillæg. Analysen omfatter 332 skoler med 3.943 årsværk og 46.445 elever.

 
Lokalt aftalte løntillæg er en pligtig del af lønsystemet, og det er hensigten med 
lønsystemet, at skolerne skal indgå aftaler om at udbetale løntillæg. 

Fra 2015 til 2016 steg det gennemsnitlige lokale løntillæg pr. lærer med knap 
12% til 14.873 kr. pr. år. Kvalifikationsløn er det mest anvendte tillæg med 7.571 
kr. i gennemsnit pr. lærerårsværk. Herefter kommer funktionstillæg med 6.045 
kr. pr. lærerårsværk, mens resultatløn og engangstillæg ligger helt nede på 
1.257 kr. i gennemsnit pr. lærerårsværk.

Lokalløn er imidlertid kun et ud af flere tillæg, som læreren modtager ud over 
sin faste basisløn. I gennemsnit udgør løntillæg ud over basislønnen ca. 46.000 
kr. årligt. Den største post er undervisningstillægget, der i 2016 lå på 20.733 
kr. i gennemsnit. De øvrige løntillæg er: OK2008 tillæg (4.049 kr. i gns.), Trin 
4 tillæg (3.501 kr. i gns.), særligt OK13 tillæg (2.872 kr. i gns.) og øvrige tillæg 
(279 kr. i gns.).

 

Kilder:	Dansk	Friskoleforenings	analyser	af	lønoplysninger	pr.	30.	april	2015	og	30.	april	2016	
leveret	af	Fordelingssekretariatet.
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Hvordan arbejder I med venskabsklasser i ind- og udland

Vanskelige lånevilkår
Størsteparten af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler finder det forholdsvist vanske-
ligt at få finansieret køb af bygninger, udvidelser, renoveringer, ombygninger og lignende. 
14% af skolerne fortæller, at det har været helt umuligt for dem at optage lån til dette.

Næsten to tredjedel af medlemsskolerne oplever, at finansiering af nybygninger, reno-
vering m.v. er stærkt afhængig af egen opsparing. En fjerdedel af skolerne skal stille 
med en opsparing svarende til halvdelen af finansieringen for at komme i betragtning til 
lånefinansiering.

Halvdelen af skolerne har oplevet at få totalt afslag på ønsket om lån fra et realkreditinsti-
tut, mens 14% har fået blankt afslag af banker.

Vi har ikke i denne årsberetning spurgt ind til skolernes geografiske beliggenhed i sam-
menhæng med mulighederne for låneoptagelse og refinansiering, men vi ved af erfaring, 
at det især er skoler i landdistrikter, der er udsat for meget skrappe lånevilkår.

Friskolerne samarbejder med skoler i ind- og udland
Mindst en tredjedel af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler prioriterer samarbejde 
med venskabsskoler i ind og udland. Af nedenstående figur fremgår det, at 30% af sko-
lerne har etableret formelle venskabsskoler i udlandet, mens 20% har venskabsskoler i 
Danmark. Kun 12% af skolerne søger midler til udveksling gennem EUfonde.

Vi har en/flere
venskabsskoler i Danmark

Vi har en/flere
venskabsskoler i udlandet

Vi har skiftende venskabsklasser,
organiseret af lærerne individuelt

Vi søger midler til udveksling
igennem EU-fonde

Vi søger midler til udveksling
igennem Grænseforeningen

Vi søger midler til udveksling
igennem Nordisk Råd

Andet

0% 10% 20% 30% 40%

Besvaret	:	119
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Fortsat stigning i interessen for friskoler
63% af friskolerne har i 2016 oplevet øget interesse fra pædagoger og lærere, som ønsker 
ansættelse på skolerne. Den samme interesse gør sig gældende, når det angår familier, 
som ønsker deres barn indskrevet på skolerne. Her viser det sig, at hele 76% af Dansk 
Friskoleforenings medlemsskoler i løbet af 2016 har oplevet øget søgning fra familier. I 
2015 oplevede 73% af skolerne denne interesse fra forældre/familier, hvorfor der altså er 
tale om en lille stigning. 

Næsten to tredjedele af skolerne har ventelister på hhv. nogle eller alle klassetrin. Også 
her er der tale om en lille stigning i antallet af skoler, der har ventelister i sammenligning 
med 2015.
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Nyt fra Pædagogisk Forum 
og Kommunikationsforum



Dansk Friskoleforenings årsberetning 2016 63



Dansk Friskoleforenings årsberetning 201664

Vibeke Helms

Vi laver rammerne,
I skal fylde dem ud

Hvordan fortæller vi friskolen til omverdenen uden at gå på kompromis 
med mangfoldigheden og skolernes autonomi?

 
Af	Vibeke	Helms,	formand	for	Kommunikationsforum

Vidt forskellige og alligevel ens på en række punkter.
I Kommunikationsforum har vi til opgave at synliggøre friskolen over for det resterende sam-

fund. Og samtidig har vi en stor opgave i at få jer vidt forskellige skoler til at forstå hinanden og 
uden bæven sige VI om det store fællesskab, I er en del af i Dansk Friskoleforening.

For at nå dertil deltager vi aktivt i skoledebatten, også når den ikke handler specifikt om 
friskolen. Vi kæmper for at bevare friheden til at lave den skole, der passer allerbedst til de 
familier, der har valgt skolen, til det lokalområde skolen ligger i, til de værdier fællesskabet har 
besluttet at lave skole efter.

For at kommunikere effektivt er vi nødt til at have grundigt kendskab til afsender og modta-
ger. Og her kommer samarbejdet med jer ind.

Medlemmerne af Dansk Friskoleforening er Dansk Friskoleforening!
Tænk hvis alle 45.000 forældre i løbet af et år deltog i en debat, læste en artikel i vores nye 

magasin. Og derigennem oplevede at være en del af et større fællesskab end skolens lokale 
fællesskab! Måske kunne vi sammen gøre den danske grundskole endnu bedre end den allerede 
er?
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I Kommunikationsforum håber vi, at endnu flere vil 
engagere sig i fremtiden.
Vi laver rammerne, og I fylder dem ud:

 - Fælles dialogmøder
 - Åben Skole, første torsdag i november
 - Landsmødet, som er for alle – også forældre!
 - Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
 - Nyheder og debat på friskoler.dk
 - Videndeling på foreningens sociale medier.

I starten af august lancerer vi det nye friskolemagasin FRISKOLEN, der har som mål at give 
endnu flere ejerskab til vores unikke friskolefællesskab. Forældre, elever, medarbejdere 
og bestyrelsesmedlemmer. Derfor har vi også valgt at distribuere et større antal trykte 
magasiner ud til alle 335 medlemsskoler – og tilbyde gratis digital adgang til alle andre. Vi 
har gode historier at fortælle ude fra skolelandskabet. Der bliver lavet utrolig meget god 
skole, forskellig skole, og skole på trods af svære vilkår. Alle skoler har fortællinger, som 
er værd at dele og tage ved lære af. Vi skal igennem gode historier vise omverdenen, at 
friskolerne er stærke, alsidige og sprælske. 

I november 2016 afholdt Dansk friskoleforening i samarbejde med Den Frie Lærerskole 
i Ollerup og Efterskoleforeningen en international konference ”Togetherness as motivati-
on - a 21st century skill?”. 

Konferencen var en stor succes med 200 deltagere fra 19 lande og en kolossal interesse 
for den frie pædagogik. Vi bliver nok først for alvor klar over vores frihed, når vi møder 
andre, som har snævre rammer for deres grundskole. Det bliver forhåbentlig ikke den 
sidste gang vi i fællesskab med vores gode samarbejdspartnere sætter et solidt aftryk på 
skoleudviklingen i et globalt perspektiv.

Vi vil i 2017 bestræbe os på at møde endnu flere af jer skolefolk, som fører tankerne og 
værdierne ud i livet. Og så skal lyde en opfordring til at give jer til kende. Del, kommentér 
og like på sociale medier. Og skriv debatindlæg. I er foreningens stemme.

Kommunikationsforum	er	et	forum,	der	består	af	både	ansatte	og	styrelsesmedlemmer:		Formand	
for	udvalget	er	Peter	Bendix	Pedersen.	I	udvalget	sidder	også		kommunikationsansvarlig	Maren	
Skotte	samt	sekretariatsleder	Søren	Stein	Brinck	fra	Friskolernes	Hus.	Redaktør	for	Friskolebladet	
Claudi	Clausen	har	ligeledes	en	fast	plads	i	Kommunikationsforum.
De	valgte	styrelsesmedlemmer	er:	Torsten	Bo	Kristensen,	Per	Svaneborg,	Henriette	Mønsted	og	
Vibeke	Helms.
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Matilde Lissau

Pædagogik
som våben

Forskningen slår nu fast, at pædagogik og positive værdier er det
stærkeste våben mod radikalisering og voldelig ekstremisme.

Af	Matilde	Lissau,	formand	for	Pædagogisk	Forum

Overskriften er måske lidt voldsom, men nye forskningsresultater* viser, at hvor man 
tidligere har sat ind med ekstra politi for at stoppe ekstremisme og radikalisering, så 
tyder det på, at det er pædagogik, uddannelse og positive værdier om samfundet, der er 
det stærkeste våben. 

Måske kommer det ikke som den store overraskelse for os i friskoleverdenen, men det 
er rart, at forskningen understreger ens fornemmelse. Det er den nære og lokale mod-
standskraft i udvalgte danske lokalmiljøer, der peger på, at familien og forældrene er den 
vigtigste modstandskraft mod radikalisering. Samt uddannelsesinstitutioners fokus på at 
etablere tilhørsforhold fra én generation til den næste ved overførsel af ikke-ekstremisti-
ske idelogiske værdier.  

Dansk Friskoleforening består af værdibårne skoler, og vi er meget forskellige. Fælles 
for alle skoler er, at de er værdibårne og båret af forældrenes ret til at skabe skole. 
Værdiopfattelserne hos medlemsskolerne bygger på tanker om fællesskab under ansvar, 
frihed og pligter, lighed og ejerskab. Vi er alle underlagt friskolelovgivningen, som udstik-
ker de overordnede værdier. Lovgivningens indflydelse på de frie skoler er blevet skærpet 
med den nye tilsynslov, og vi har følt os under pres på vores frihed. Lige netop derfor er 
det vigtigt, at vi løbende drøfter vores værdier, vores pædagogik og vores skoleudvikling. 
Pædagogisk Forum har derfor i min optik fortsat en stor værdi og måske endda en øget 
berettigelse i Dansk Friskoleforening. Ud over at skulle opkvalificere medlemmerne, så 
er det vigtigt, vi har styrke og mod til at holde fast i vores rettigheder og kan begrunde og 
argumentere, hvorfor vi hylder friheden.
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I praksis forsøger Pædagogisk Forum løbende at belyse hvilke værdier og udfordringer, 
der er i spil i den ramme, vi kalder friskoleverden. Vi ønsker at underbygge og synliggøre 
de særlige holdninger, værdier og undervisningsmetoder, der er kendetegnende for frisko-
lerne. Som følge af den overordnede vision og mission for foreningen ”Skoler for alle”, har 
vi derfor udvalgt en række fokusområder for perioden 2016-2018.

I år har vi haft stort fokus på inklusion. Både fordi inklusionsmodellen, som vi har kendt 
den de seneste år, er under forandring, men også fordi det fortsat er vigtigt, at vi tager del 
i det sociale ansvar som dannelsesinstitutioner. Et andet fokuspunkt har været dagtilbuds-
området. Vi har fulgt udarbejdelsen af den nye masterlæseplan for dagtilbudsområdet 
nøje og stiller fortsat spørgsmålstegn ved, om friheden er stor nok for vores medlems-
skoler med dagtilbud. Flere og flere af vores medlemsskoler har nu børnehaver, så det vil 
fortsat være et fokus i de kommende år i Pædagogisk Forum.

Med afsæt i tankerne om uddannelse som værn mod ekstremisme, tager vi nu fat i et 
punkt i vores strategiplan: Medborgerskab/modborgerskab. I det nye foreningsår ser vi 
frem til at kaste os over arbejdet med at støtte medlemmerne i at lave egne og alternative 
læseplaner  til afløsning af statens forenklede fællesmål.

*Fra	rapporten	”Modstandskraft	mod	radikalisering	og	voldelig	ekstremisme”	udarbejdet	af	CERTA.

Pædagogisk	forum	består	af	både	ansatte	og	styrelsesmedlemmer:	Skoleleder	Matilde	Lissau	
er	formand	for	udvalget.
I	udvalget	sidder	også	souschef	Peter	Mondrup	fra	Friskolernes	Hus.
De	valgte	styrelsesmedlemmer	er:	Henrik	Christensen,	Cömert	Kücukakin,	Gitte	Baaring	
Hansen,	Svend	Arup,	Matilde	Lissau	og	Sven	Christian	Wortman.
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Bidende koldt med småregn og dis.
Efterårsvejret i de nordfynske bakker får professor Toshi-

ro Yokoi til at føle sig hjemme. Sådan kunne det også se ud 
på landet uden for millionbyen Sapporo i det nordlige Japan.

Professoren er på et seks måneders langt studieophold for 
at studere den danske friskoletradition. Og modsat geografi-
en er der her ikke noget, som ligner hjemegnen.

”Vi uddanner individer, der lærer at indpasse sig. Min op-
levelse er, at I uddanner selvstændigt tænkende mennesker,” 
siger han.

Og Toshiro Yokoi har noget at have sin sammenligning i. 
Han er professor på fakultetet for undervisning på Hokkaido 
University og har brugt det meste af sit voksne liv på at for-
ske i det japanske uddannelsessystem. Et system han ikke er 
specielt stolt af, selvom eleverne kredser omkring top fem i 
de internationale PISA-undersøgelser.

Lær og glem igen
Som i Danmark er det japanske skolesystem sammensat af 
forskellige spillere. 75 procent af grundskolerne er offentli-
ge, mod 25 procent private. Og hvor danskerne ofte bruger 
forsvindende lidt tid på at vælge skole til poderne, så er sko-
levalget helt essentielt for et japansk forældrepar. Det er det 
valg, som kommer til at styre deres økonomi og børnenes 
fremtid i et hårdtpumpet konkurrencesamfund.

”Stort set al undervisning peger imod de prøver, som skal 
bringe eleven videre i undervisningssystemet,” fortæller 
Toshiro Yokoi.

Han holder en pause og kigger ud over græsmarken bag 
Friskolernes Hus. Og finder en anekdote fra sin egen 
barndom.

”Der var én lærer til alle fag. Og han snakkede – og vi 
lyttede. Sådan er det desværre også i dag mange steder,” 
siger han.

Efter ni års grundskole slutter et vigtigt kapitel i japan-
ske børns liv. De skal i high school. En pendant til vores 
ungdomsuddannelser. Og navnet over døren betyder 
noget.

”Du ønsker at få dit barn i en eliteskole, som senere 
giver adgang til de rigtige universiteter. Alternativet er 
udsigtsløst i mange japaneres øjne,” siger han.

Og så er vi tilbage ved de legendariske optagelses-
prøver, som skal udvælge de ”rigtige” børn til at føre 
samfundet videre.

”Det er jo paradoksalt, at vi fremelsker unge, der er dyg-
tige til at huske store mængder informationer. Fyre dem 
af til en test – og så glemme det hele igen,” siger Toshiro 
Yokoi med et ironisk smil.

Det lyder selvmodsigende, men er ikke desto mindre re-
sultatet af den énsidede fokusering på tests som adgangs-
kontrol til alle dele af uddannelsessystemet, fortæller han.

Skyld og skam
Skoledagen for et japansk barn er ikke meget længere end 
i Danmark. De har ofte lidt længere tids transport, men har 
typisk fri mellem klokken 14 og 16. 

Japansk professor brugte seks måneder på at sammenligne 
dansk og japansk skoletradition. 
”Friskolerne er bygget på en tillid, vi slet ikke kender i Japan,” 
siger han.

Af	Per	Ølholm

Udenadslære 
og umenneskelige 
adgangsprøver
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Herefter kan de gå til sport og kreative aktiviteter på 
skolens område. Ofte undervist at de samme lærere, som på 
den måde har arbejdsdage på op til 16 timer. For eleverne 
på landets eliteskoler venter herefter 2-3 timers lektier. 
Og så må der da være fritid til venner og familier? Men nej. 
Da test er den eneste vej frem i livet, findes der et udbredt 
privat skoletilbud på sene aftener og i weekends, JUKUsko-
lerne. 

”De terper eleverne i testmaterialet igen og igen. Altså 
efter en børne-arbejdsdag på over 12 timer,” siger Toshiro 
Yokoi alvorligt.

Og det er da heller ikke uden konsekvenser, selvom 98 
procent af japanske børn fortsætter i high school efter 
grundskolen. Japan har på trods af store kampagner stadig 
dobbelt så mange selvmord, som eksempelvis Danmark og 
USA.

”Oftest dropper de unge ud af skolen og går i stå. De sid-
der på deres teenageværelser og lever et skamfuldt liv på 
internettet. Og jeg siger skam, fordi det er sådan, samfundet 
ser på dem og deres forældre,” siger han.

Som ”dropout” er der få muligheder. Du kan lade dine 
forældre forsørge dig, eller du kan prøve at finde ét af de 
få ufaglærte jobs i en industri, der har overladt manuelt 
arbejde til robotter.

Derfor er professor Yokoi rejst et halvt år til Danmark. 
Forladt sin kone og sit trygge liv på campus i Sapporo. Han 
vil undersøge det særprægede danske skolesystem med 
blandingen af frie,- og private skoler, som alle støttes af 
staten.

Mennesker i kasser
”Set udefra betyder det, at børn fra forskellige vilkår kan 
få en god uddannelse. Og det betyder også, at samfundet 
anerkender mennesker som forskellige,” siger han.

Yoshiro Yokoi er lidt famlende i sit engelske, men bliver 
helt klar, når han fortæller om sin foreløbige research om 
de frie grundskoler.

”Det er unikt, at staten giver et stort tilskud samtidig 
med friheden til at undervise ud fra egne overbevisninger. 
Det system er bygget på en tillid, som vi slet ikke kender i 
Japan,” siger han.

I skrivende stund er professoren ved at planlægge en 
række besøg på danske friskoler. Og han glæder sig. Han 
vil ud og mærke relationer og følelser. Empiri som for pro-
fessoren er lige så vigtig som tal og grafer.

”Det er det japanske skolesystems problem. Vi tror, at 
mennesket kan måles og vejes og passes ned i kasser,” siger 
han og fortsætter.

”Jeg håber efter mit besøg i Danmark at kunne vise, at 
et skolesystem er i stand til at skabe højt fagligt niveau, 
samtidig med, at det skaber stærke motiverede samfunds-
borgere.”

Professor	Toshiro	Yokoi	var	på	besøg	i	Danmark	fra	septem-
ber	2016	til	februar	2017.	

Jeres system bygger på 
en tillid, som vi slet ikke 
kender til i Japan

Vi uddanner individer, der lærer at indpasse sig. 
Min oplevelse er, at I uddanner selvstændigt 
tænkende mennesker
Toshiro Yokoi, professor, Hokkaido University
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Dansk Friskoleforenings årsrapport 2016

Sammendrag  Regnskab  Budget Regnskab Budget

   2015 2016 2016 2017
Indtægter
 Kontingent skoler 8.609.659 10.235.000 10.069.057 10.420.000
 Kontingent børnehaver 65.775 64.500 75.120 90.000
 Kontingent enkeltmedl./serviceabn. 39.410 39.550 39.870 39.500 
 Renteindtægter mv. 55.855 52.000 8.169 23.000 
 Tilskud fra Understøttelsesfonden 2.816 260.000 213.371 260.000
 Diverse indtægter 162.169 160.000 181.766 160.000
 Resultat Forlagsvirksomhed 980.845 313.200 480.214 298.200
 Resultat Friskolebladet 108.251 -222.200 -221.426 467.300 
 Resultat DF’s kursusvirksomhed               0   0     0 0 
Indtægter i alt 10.024.780 10.902.050 10.846.141 10.823.400
Udgifter
 Styrelsen, fora og udvalg 314.991 259.000 233.116 259.000 
 Internationalt arbejde 2.518 40.000 55.769 40.000 
 Partnerskaber og analyser 80.813 100.000 40.369 100.000  
 Netværkspulje 72.347 160.000 109.820 160.000
 Landsmøde 228.334 278.500 288.908 300.000 
 Folkemøde 85.504 100.000 97.734 140.000
 Aktiviteter og medlemsmøder 228.155 200.000 148.834 200.000
 Diverse møder 85.312 60.000 150.065 120.000 
 Årsberetning 125.890 132.000 173.932 173.000 
 Medlemskaber 15.659 22.900 30.035 30.000
 Tilskud til friskolearkiv mv. 90.000 75.000 84.235 90.000
 Tilskud til kurser 242.322 260.000 241.414 260.000
 Vikar og frikøb, formand og styrelse 921.961 924.300 993.278 1.069.250 
 Gaver 18.325 17.000 15.346 15.000
 Friskolernes Hus 7.348.358 7.984.000 8.369.494 8.262.500
Udgifter i alt 9.860.489 10.612.700 11.032.349 11.218.750
Resultat før skat 164.291 289.350 -186.208 -395.350
Årets skat     81.798  0  -24.339 0
Årets resultat      82.493 289.350   -210.547   -395.350
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Balance

Balance pr. 31. december

AKTIVER

Omsætningsaktiver
Kassebeholdning  1.390
Merkur Andelskasse   2.601.988
Forudbetalt løn  165.579
Debitorer  247.788
Mellemregninger Fonde  268.390
Periodeafgrænsningsposter  216.953
Beholdning bøger   116.076
Omsætningsaktiver i alt 3.618.164

Anlægsaktiver
Depositum Kalundgaard 164.496
Depositum Grundtvigsk Forum 37.944
Obligationer og aktier 3.407.983
Kontormaskiner og inventar  225.459
Hjemmeside  159.632
Camp medlemssystem   103.095
Anlægsaktiver i alt 4.098.609

Aktiver i alt 7.716.773

PASSIVER

Egenkapital 5.714.968

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig A-skat, moms  mv.  240.102
Mellemregning FerieKonto  13.130
Feriepengeforpligtelse  856.172
Kreditorer  628.664
Mellemregninger Lillskolerne  27.339
Skyldig lønsumsafgift.  138.217
Hensat Vikarportionsmidler   98.181
Kortfristede gældsforpl. i alt            2.001.805

Gældsforpligtelser i alt     2.001.805
Passiver i alt 7.716.773

Formueforklaring pr. 31. december

Opsamlet overskud mv.:
 Saldo f.f. år  5.048.454
 Andel af årets resultat      210.547
     4.837.907

 Kursregulering værdipapirer      48.076 
     
Dispositionsfonden:
 Saldo f.f. år  653.841
Kampagne forbrugt  288.786
Årets tilskud fra skoler    463.930
    828.985

Egenkapital pr. 31. dec. 2016 5.714.968

Peter	Bendix	Pedersen	 Henriette	H.	Mønsted
formand kasserer

Søren Brinck Anne Simonsen 
sekretariatsleder bogholder

Revisionspåtegning
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Friskolefor-
ening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, i overensstemmelse med god regnskabs-
skik samt for intern kontrol med udarbejdelse af et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation.

Revisors ansvar
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet  for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2016 i alle væsent-
lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med god regnskabskik.

Asperup,	den	1.	marts	2017
ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
Jens-Christian Nielsen

statsaut. revisor
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Friskolefonden under Dansk Friskoleforening

Sammendrag af årsregnskab 2016
Indtægter
Renter af bank mv.  0
Renter og udbytte af værdipapirer  41.795
Renter af pantebreve  79.295
Renter af udlån   8.469
    129.559
Udgifter
Revision  34.750
Styrelse og administration  77.952 
  112.702
Resultat	før	ekstraordinære	poster	 	 16.857

Tilskud fra medlemsskoler  2000 
Regulering af hensættelse til tab  25.000
Resultat	før	skat  43.857
Regulering skat tidligere år         14
Årets	resultat     43.871

Overskudsfordeling
Tilskud til skoler 25.000
Konsolidering af bunden kapital 4.718
Regulering af hensættelse til tab 25.000
Overført til disponibel kapital 10.847
Overskudsfordeling	i	alt 43.871

Balance pr. 31. december
AKTIVER
Kapitalaktiver
Depotkapitalkonto 75.078
Andel af uddelingsaktiver  12.760
Beholdning af værdipapirer 3.719.495
Beholdning af pantebreve  1.177.500
Generel hensættelse tab pantebreve  -153.100
Debitorer      147.500
Kapitalaktiver	i	alt  4.953.713

Uddelingsaktiver
vedr. kapitalaktiver  12.760
Merkur 84011285750  378.644
Debitorer vedr. uddelingsaktiver  46.107
Udlån til skoler  130.000
Uddelingsaktiver	i	alt  567.511
AKTIVER I ALT  5.521.224

PASSIVER

Egenkapital 5.436.230

Kortfristede	gældsforpligtelser
Kreditorer  34.750
Mellemregning Friskoleforeningen  23.723
Afkastkonto 3007669  1.521
Hensat tilskud til skoler   25.000
Gældsforpligtelser	i	alt	  84.994
 
PASSIVER I ALT 5.521.224

 
Formueforklaring pr. 31. december
Bunden	kapital
Saldo f.f. år 4.906.931
Årets konsolidering 4.718
Kursregulering værdipapirer  17.064
Regulering af hensættelse til tab    25.000
Bunden	kapital	i	alt	 4.953.713

Disponibel	kapital
Saldo f.f. år 493.364
Overført fra overskudsfordeling    10.847
Disponibel	kapital	i	alt     482.517

Egenkapital
Kapitalaktiver 4.953.713
Uddelingsaktiver    482.517
Egenkapital 31. dec. 2016 5.436.230
Revisionspåtegning:	Se	næste	side.
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Dansk Friskoleforenings Understøttelsesfond

Sammendrag af årsregnskab 2016
Indtægter
Rente og udbytte værdipapirer  216.536
Udgifter 
Revision  18.625
Styrelse og administration  27.711  46.336
Resultat før skat   170.200
Skat              12
Årets resultat   170.212

Overskudsfordeling
Årets uddelinger   101.973
Overført til disponibel kapital                          68.239  
     170.212

Balance pr. 31. december
AKTIVER
Indestående i Danske Forvaltning
Kapitalaktiver  
Kapital   53.332
Bundne midler (andel)   2.977
Værdipapirbeholdning   9.215.985
Kapitalaktiver	i	alt  9.266.340
Uddelingsaktiver
Frie midler (andel)   660.486
Uddelingsaktiver	i	alt		 	 	 	  660.486
AKTIVER  I  ALT  9.926.826

PASSIVER:
Egenkapital   9.603.929

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer   30.125
Mellemregning DF   221.659
Hensat  t/DF's fremtidige kursusv.   71.113
Ialt     322.897

PASSIVER  I  ALT   9.926.826

Formueforklaring pr. 31. december
Saldo f.f. år   9.280.190
Årets konsolidering   42.553
Kursregulering værdipapirer   -13.850
Disponibel kapital       295.036
Egenkapital i alt pr. 31. dec. 15  9.603.929

 Søren Brinck
 forretningsfører
I	bestyrelsen:
Ernst	Kr.	Larsen	 Jens	Chr.	Møller
formand næstformand
 
Arne	Skovmand	Christensen

REVISIONSPÅTEGNING
Vi har revideret årsregnskabet for Friskolefonden 
under Dansk Friskoleforening og Dansk Fri sko le-
for enings Understøttelsesfond for regn skabs året 
1. januar - 31. december 2016.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, i overensstemmelse med god regnskabs-
skik samt for intern kontrol med udarbejdelse af et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet  for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2016 i alle væsent-
lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse 
med god regnskabskik.

Asperup,	den	27.	februar	2017
ERNST & YOUNG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens-Christian Nielsen
statsaut. revisor
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Friskolernes Hus

Søren Stein Brinck
Sekretariatsleder

Per Ølholm 
Journalist

Dženana Čaušević
Juridisk	konsulent

Peter Højgaard
Specialkonsulent

Mette Marie Møller
Kursuskoordinator

Tove Dohn 
Konsulent

Bettina Andersen 
Sekretær

Birgitte Bahlke Gram
Sekretær

Ole Carl Petersen
Konsulent

Maren Skotte
Kommunikationsansvarlig

Sune Jon Hansen
Konsulent

Anne Simonsen
Bogholder

Peter Mondrup
Souschef

Fyn Sjælland
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FORRETNINGSUDVALG
Peter Bendix Pedersen, formand
Henrik Christensen, næstformand
Henriette Haar Mønsted, kasserer
Søren Stein Brinck, Friskolernes	Hus

PÆDAGOGISK FORUM
Matilde Lissau, formand
Henrik Christensen
Svend Arup
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Sven Christian Wortmann
Peter Mondrup, Friskolerne	Hus
Mette Marie Møller, Friskolernes	Hus
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Arne Skovmand Christensen
Søren Stein Brinck, forretningsfører
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Peter Bendix Pedersen 
Formand

Fåborgvej	36,	5620	Glamsbjerg
40	42	20	27
peter@friskoler.dk	
Skolekredsmedlem	ved
Køng	Idrætsfriskole
Medlem	af	Forretningsudvalget
Medlem	af	Kommunikationsforum

Vibeke Helms 

Solbakken	56,	8450	Hammel
87	52	21	20	
vibeke@hestehaveskolen.dk	
Skoleleder	ved	Den	fri	Hestehaveskole
Formand	for	Kommunikationsforum
Medlem	af	Forligsnævnet

Henrik Christensen
Næstformand

Oscar	Pettifords	Vej	11	4.th,
2450	København	SV,	
41	27	42	27
hc4300@gmail.com
Viceskoleleder	ved	Bordings	Friskole
Medlem	af	Pædagogisk	Forum
Medlem	af	Forretningsudvalget

Matilde Lissau

Skanørvej	1,	3700	Rønne
61621848
skoleleder@svanekeskole.dk
Skoleleder	ved		Svaneke	Friskole
Formand	for	Pædagogisk	Forum

Dansk Friskoleforenings styrelse  
2016-2017

Henriette Haar Mønsted
Kasserer

Sejersgade	11,	Vium,	8620	Kjellerup
25	75	96	56
henriettehaar@hotmail.com
Enkeltmedlem
Medlem	af	Kommunikationsforum
Medlem	af	Forretningsudvalget
Medlem	af	Forligsnævnet

Svend Arup
 

Langholmvej	5,	Gjerrild,	8500	Grenå
21	45	57	38
svend@arup.dk
Enkeltmedlem
Medlem	af	Pædagogisk	Forum
Medlem	af	Forligsnævnet
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Cömert Kücukakin 

Hedemarksvej	44,	2.	tv.
2620	Albertslund
42	32	71	03		
comert_akin@hotmail.com
Forælder	ved	Salix	Skole
Medlem	af	Pædagogisk	Forum

Per Svaneborg 

Løgstørvej	104
9600	Aars
29	85	67	90
friskolen@skejdrup.dk
Skoleleder	ved	Skørbæk-Ejdrrup	Friskole
Medlem	af	Kommunikationsforum

Gitte Baaring Hansen

Ellegårdspark	99
3620	Farum
49	21	02	03
gbh@lilleskolen.dk
Viceskoleleder	ved	Helsingør	Lilleskole
Medlem	af	Pædagogisk	Forum

Sven Christian Wortmann
 

Møllevangen	8,	9500	Hobro
20677503
sven@gufs.dk
Skoleleder	ved	Gudenådalens	Friskole
Medlem	af	Pædagogisk	Forum

Torsten Bo Kristensen
 

Kochsgade	95	D	st.	th.,	5000	Odense	C.
40552422
tb@kertfri.dk
Skoleleder	ved	Kertemindeegnens	Friskole
Medlem	af	Kommunikations	Forum
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København og Frederiksberg

Sydbornholms Privatskole

• Lilleskolen Odense
• Kgl. Teat. Ballet skole
• Friskolen City Odense
• Odense Friskole
• RSS Odense
• Al-Salam skolen
• Ådalskolen
• Højby Friskole
• Odense Privatskole

• Århus Friskole
• Børnenes Friskole
• Børnenes Akademi
• Den Moderne Kulturelle Skole
• Højbjerg Privatskole
• Selam Privatskole
• Lykkeskolen
• RSS Århus

Østerlars

Svaneke

Odense Århus

• Ahi Int. School
• Al Hikma Skole
• Al-Hilal Skolen
• Al Huda Skolen
• Al Quds Skole
• Amagers Int. Skole
• Bjørns Int. Skole
• Bordings Friskole
• Den grønne friskole
• DIA Privatskole
• Frederiksberg
• HAY-Skolen
• Iqra Privatskole
• Jinnah Int S.
• Kildeskolen
• Landsbyskolen

• Livets Skole
• Mariendal Friskole
• Nord-Vest Privatskole
• Steinerskolen Kbh.
• Salix Skole
• Sjællands Privatskole
• Svanevej Privatskole
• Vanløse Privatskole
• Øresunds Internat. Skole
• Ryparkens Lille Skole
• Østerbro Lilleskole
• Den dansk-franske Skole
• Nørrebro Lille Skole
• Børneuniversitetet
• Ørestad Friskole
• Amager Lille Skole
• Verdens Børns Grundskole

Bornholm

Holstebro

Herning

Randers

Ålborg

Esbjerg

Vejle

Kolding

Sønderborg

Fredericia

Hjørring
Frederikshavn

Odense

Holbæk

Slagelse

Ringsted

København

Næstved

Svendborg

Helsingør

Roskilde

Silkeborg Århus

Viborg

Køge

Nr. Asmindrup

Druestrup

Spjellerup

Hellested
Skelbæk

Stevns

Helsingør Pr.

Kvistgård RSS

  Al Irchad Sk.  

Nærum Pr.

KonTiki

Busses Vidar RSS
Athene

Kværkeby

Ringsted Pr

Herfølge Pr.

Slotsparkens

Friskolen af 2008

Landsgrav
Forlev
Trelleborg

Kalundborg

Tømmerup
Starreklinte

Ubby

Høve
Faarevejle

Vallekilde-Hørve

Vinde Helsinge

Sæby-Hallenslev

Helms
Lille Egede

Allindelille
Freja Skolen

Osted

ROS
Freds Sk. Roskilde Pr.

Sydkystens Pr.

Kristoffer Sk.

Michael RSS

Park Alle

Viby

Bjerregrav

Langsø Fussingø-egnens

Midtdjurs

Gjerrild-Bønnerup

Feldballe

RSS Skanderborg

Fjelsø
Hvilsom

Haubro Landsbyskole

Vendsyssel
Astrup-Sønderskov FriskoleSkallerup

Margrethelyst
Randlev

Samsø

Ingstrup

Aabybro

Klim
Vedsted

Hjørring Ny Steiner

Lørslev

Klitmøller

Thisted

Bjergby

Sundby

Skalllerup

Øster Jølby
Fur Friskole

Lødderup
Ørding

Thise

Vilsted

Vokslev

Lyngbjergårdskolen

Skørbæk-Ejdrup Guldbæk

Fjaltring

Bøvling Friskole

Ballet-sk.

Hover-Torsted

Holstebro

Skive
ResenUdefriskolen

Struer
Margretehe Reedtz

Feldborg Frie Børneunivers

Rødding

Thorsted

Hundborg

Sønderhå

Sydthy

Boddum-Ydby

Hanstholm

Vejlernes

Ejsing

Romalt

Mellerup

Voldumegnens
Vellev

Hinnerup

Gudenådalens

Lemming

Vestbirk
Tønning-Træden

Frijsendal

Regnbue-sk.

RSS Silkeborg

Fri Hestehave-sk.

Hald Ege

Vejrum-Viskum

Mammen

Parkskolen

Herning

Studsgård
Grønbjerg

Herborg

Ølstrup

Velling

Gludsted

Hammerum
Stadil Vedersø

Hellum

Gregers Krabbe

Astrup

Egense

Østskolen RSS

Mentiqa

Hobro

Vindblæs

Hoven

Uhre

Filskov

Thorlund

Klovborg

Hedegård

Karlskov

Bakkelandet

Lyne

Blåbjerg

Åbenrå

Branderup

Jejsing

Grænseegnens

Søgård Kværs

Eckersberg

Oksbøl
Østerlund

Svenstrup

Midtals
Tandslet

Sønder Vium

Stepping

Skovby

Møn

Øster Egesborg

Sværdborg
Præstø Privatskole

RSS Vordingborg

Bedsted

Løgumkloster

Skovlund

Mejls-Orten-Tinghøj
RSS i Vejle

Gjendrup

Vejen

Rødding

Fole

Vejle P

Vejle F

Grejs
AsJelling

Balle

Kolding

Aller

Den Nye

Fænøsund
Middelfart

Glamsbjerg
Køng Broby

Jordløse
Haastrup

Vester Skerninge 
Ollerup

Kassebølle

Magleby

Øster Åby

Oure

Rudme
Krarup

Hjemly
Ryslinge

Ringe

Gislev
Trunderup Friskole 

Refsvindinge
Sdr. Nærå

Ferritslev

Svindinge

Nordskovens

Enghave-sk.

Nørre Lyndelse

Fredericia

Langtved

Al Salahiyah Sk.

StigeRoser Skolen

Kertemindeegnens

Vestermose RingstedNy

Ærø

Simmersted

 

Brovandeskolen

 Viborg

Randers

Norddjurs

Skolen.com

Syddjurs

Gudenåskolen

Onsbjerg

Kegnæs

Rynkeby

Caroline Amalie

Reventlow

Næstved

Haslev

Ringsted

Ålborg

Højbo
Bregninge

Holbæk

Sdr. jernløse

Roskilde

Havregården

Sofiehøj

 Sindal

Hammer 

Hundelev 

Sønderborg

Poulstrup

Sydvestmors

Klinte

Aasgaard

Kundby

Nordmors

Agersted

Tybjerg

Skolen for livet

Æblegård

Køge

Jersie

Rørvig

Hundige

Halsnæs Gribskov

Esrum

Hørsholm

Helsingør 

Humlebæk
Den Alternative

Hillerød

Slotsvænget

Rudersdal

Den Lille
Hareskovens
Bagsværd

Albertslund Den lilleskole KBH

Ballerup 

Trekronergade 
FreinetskolenByens Sk.

Blære 

Frederikshavn 

Overlade

Vesthimmerlands
Naturfriskole 
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For megen fokus på ensretning og målbare 
resultater gør, at vi mister det eksperimenterende, 
det innovative, fordybelsen, det skæve, det alter-
native og den personlige udfoldelse.

Ulrik	Lind,	friskoleleder	på	Broby	Friskole	i	Friskolebladet	2017
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