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Sommerhilsen fra Friskolernes Hus
 
I morgen er det Skt. Hans, og dermed står sommerferien lige for døren.
 
Vi vil gerne sige jer tak for det gode samarbejde, tak for jeres velvilje til at svare på 
de spørgeskemaer, vi sender ud til jer, tak for jeres deltagelse i kurser og møder og 
tak for jeres brug af Friskolernes Hus som mødested. Det er altid en stor fornøjelse
at mærke jeres engagement og virkelyst for at lave skole.
 
Vi håber, I har fået planlagt det nye skoleår og 
dermed kan gå på ferie med en fornemmelse af 
at være klar til et nyt skoleår i august.  
 
Friskolernes Hus gør også klar til at holde 
sommerferie, og holder lukket i uge 28-29-30. 
Mandag den 1. august er vi igen klar ved telefo-
nerne i Friskolernes Hus og vil være klar med 
rådgivning og sparring.
 
Vi ønsker jer en rigtig god sommerferie.

Søren Stein Brinck, Sekretariatsleder,  
Friskolernes Hus
 
 
www.friskoler.dk  
- velkommen til vores nye hjemmeside
Med stigende krav til sikkerhed og ikke mindst flere og flere brugere, der besøger 
siden fra tablet/ipad og smartphones, var det på tide, at foreningen fik en hjemme-
side, der også vises korrekt på disse enheder. 

Medlemsskolernes værktøjskasse 
De mange værktøjer, som Friskolernes Hus har udviklet til brug i skolens admini- 
stration er der stadig, nu under navnet ’Værktøjer’, som du finder enten fra forsi-
den eller i hovedmenuen.

Foreningens visitkort udadtil
Ud over at servicere vores næsten 340 medlemsskoler skal siden være med til at 
give nye skoleinitiativer, presse, politikere og andre besøgende et bedre indblik I, 
hvad Dansk Friskoleforening er, og hvad vi tilbyder vores medlemmer.  

Kig ind - giv os din feedback
Vi håber, du vil tage godt imod den nye hjemmeside, ligesom vi gerne modtager ris 
og ros, som vil indgå i den løbende evaluering af sitet.

Rigtig god fornøjelse!

mailto:df@friskoler.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.friskoler.dk
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Folkemødet 2016  
– set gennem Dansk Friskoleforening
 
For fjerde gang var Dansk Friskoleforening repræsenteret ved Folkemødet på 
Bornholm. Denne gang med fire styrelsesmedlemmer og fire ansatte. Hvert år 
har vi valgt en ny strategi for vores tilstedeværelse. 

I år stod vi for tre events kombineret med en ihærdig indsats som aktive publi-
kummer ved andre events. Vores egne events handlede om undervisning af flygt-
ningebørn, forældreengagement i skolen og skolens opgave som demokratisk 
dannelsesinstitution (se herunder).

Med flere end 2.950 arrangementer at vælge imellem kræver det grundig for-
beredelse at finde netop de arrangementer, der er vigtige for at fremme frisko-
lernes sag. Ud over de tre arrangementer, som Dansk Friskoleforening selv var 
medarrangør og deltager i, besøgte vore 8 ”aktivister” med formanden, Peter 
Bendix, og sekretariatsleder Søren Brinck i spidsen rigtigt mange arrangementer 
dels for at løfte stemmen og bidrage til debatten med friskolesynspunkter, dels 
for at opsøge politikere, meningsdannere og samarbejdspartnere. 

Dansk Friskoleforening får ved Folkemødet – som interesseorganisation – mulig-
hed for at knytte kontakter til en meget bred vifte af andre organisationer, politi-
kere, debattører, forskere, uddannelsesinstitutioner m.fl. Folkemødet giver også 
deltagerne et væld af indtryk og inspirationer, som deltagerne bringer hjem og 
kan sættes i spil i de kommende måneders arbejde i både styrelsen og i Frisko-
lernes Hus. 

Dansk Friskoleforening arbejder sammen med de øvrige skoleforeninger om Fol-
kemødeindsatsen gennem fælles arrangementer, og vi bor på samme pensio- 
nat som Foreningen af Kristne Friskoler, De private gymnasier og Danmarks Pri-
vatskoleforening samt Lilleskolernes Sammenslutning. Om fredagen er der fælles 
middag på pensionatet, hvor også Efterskoleforeningens 10 deltagere i Folkemø-
det var med. En berigende måde at udbygge kendskabet til hinanden og finde 
sammen om fælles udfordringer. 

fortsættes...
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Arrangementer som Dansk Friskoleforening var medarrangør af:

Dialog om forældrenes rolle i skolen 
Med deltagelse af: Mette With Hagensen (formand for Skole og Forældre), Anni 
Mathiesen (medlem af Folketinget for Venstre), Karsten Suhr (formand, Dan-
marks Privatskoleforening), Peter Bendix (formand for Dansk Friskoleforening), 
Crilles Bacher (formand, Private Gymnasier), Thorkild Bjerregaard (formand, 
Foreningen af Kristne Friskoler).

Skolepolitisk topmøde – hvad skal vi med skolen?
Med deltagelse af: Peter Skov-Jakobsen (biskop, Folkekirken), Jan Trojaborg  
(for-mand, Københavns Lærerforening), Mette With Hagensen (formand for  
Skole og Forældre), Peter Bendix (formand, Dansk Friskoleforening). 

Flygtningebørn er skolebørn
Med deltagelse af: Peter Bendix (formand, Dansk Friskoleforening), Per Larsen 
(formand, Børnerådet), Lisbeth Pilegaard (næstformand, Velkomstfesten –  
gang i Danmark), Søren Steen Andersen (borgmester, Assens Kommune),  
Annika Bayskov (leder modtageklasserne på Bornholm).

Uvelkommen dispositionsbegrænsning 
Dispositionsbegrænsningen, som blev meldt ud for ca. 1½ uge siden, blev lidt mindre end forudset i første 
omgang. Knap 16 mio. kr. – mod forventet op mod 25 mio. kr. – blev tilskuddet barberet ned med, svarende til 
i gennemsnit ca. 145 kr. pr. elev. Men det gør selvfølgelig ikke dispositionsbegrænsningen mere accep- 
tabel. Den præcise tilskudsreduktion for hver skole er offentliggjort – og kan hentes på linket herunder.

Vi hører, at skolerne – i lighed med Dansk Friskoleforening – er utilfredse med, at der på denne måde gribes 
ind i skolernes økonomiske planlægning midt i budgetåret. En del skoler, som netop har indgået aftaler om 
lokale løntillæg eller foretaget andre udgiftstunge dispositioner, oplever, at det økonomiske grundlag for dis-
positionerne bliver svækket, når man på denne måde skal spille med en blind makker. 

Dansk Friskoleforening har naturligvis givet udtryk for sin utilfredshed med de årligt tilbagevendende dis-
positionsbegrænsninger. Men uanset, hvor mange utilfredse stemmer, man kan samle mod budgetloven, som 
er lovgrundlaget for dispositionsbegrænsningerne, så er der ikke udsigt til, at få den fjernet al den stund den 
har baggrund i EU-samarbejdet. 

Mekanismen er ikke ny
Midt i utilfredsheden er det dog værd at huske, at mekanismen, som årets disposi-tionsbegrænsning er ud-
tryk for, ikke er helt ny: det er nemlig sådan, at tilskuddet blandt andet afhænger af den såkaldte pl-regule-
ring, som indebærer, at det 3 år gamle udgiftsniveau pr. elev i folkeskolen, som årets tilskud er baseret på, 
fremskrives til de aktuelle priser gennem en regulering for den stedfundne pris- og lønudvikling.  
 
Hvis det ved den statistiske opgørelse viser sig, at den skønnede løn- og prisudvikling rent faktisk blev stør-
re eller mindre end skønnet, så bliver dette efterfølgende korrigeret og får effekt for næste års tilskud. Med 
dispositionsbegrænsningen kan man – populært sagt – sige, at der sker en acontoregulering midt i finansåret 
baseret på den statiske opgørelse af første kvartal.  
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Den statiske opgørelse af de efterfølgende kvartaler vil først blive indarbejdet i tilskudssatserne for det 
kommende finansår. Problemet er selvfølgelig, at vi endnu ikke har set, at tilskuddet er blevet forhøjet, 
hvis man konstaterer, at første kvartal har udviklet sig med faktiske pris- og lønstigninger, der er højere 
end det skøn, der er indarbejdet i finanslovens tilskudssatser.
 
Skoleliste med tilskudsreduktionerne

Finansministeriets cirkulære om begrænsning

Her forsvinder 96% målsætningen  
i et livtag med folkeskolereformen 
Det kan godt være, at overskriften er lige lovlig skarpt vinklet. Men i nedenstående tekst kan den in-
teresserede læser selv afprøve, om der er noget om snakken. Teksten stammer fra aftalen mellem re-
geringen/finansministeren og Kommunernes Landsforening, som blev indgået for et par uger siden.

Folkeskolen 
Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning 
at give alle elever et fagligt løft, mindske betydningen af social baggrund samt styrke elevernes triv-
sel. Kommunerne yder sammen med dygtige lærere, pædagoger og øvrigt personale i skolen en stor 
indsats for at implementere reformens elementer. 

Regeringen og KL er enige om, at reformen er på rette spor, men der er tale om en betydelig og lang-
varig omstillingsproces, indtil alle reformens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Regeringen 
og KL følger derfor udviklingen i folkeskolen tæt, herunder med fokus på områder, hvor der fortsat er 
udfordringer. 

Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage ud-
gangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusionsmålsætning på 96 pct. Målet er at 
styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for alle børn. KL og regeringen er i 
forlængelse heraf enige om at have fokus på de grupper, der er særligt overrepræsenterede i de se-
gregerede specialtilbud. Afskaffelse af målsætningen er således ikke ensbetydende med, at folkesko-
len skal arbejde mindre med inklusion. 

Regeringen og KL er endvidere enige om at se på, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel 
kan følges. Konklusionerne af dette arbejde skal indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi 
for 2018. Samtidig er KL og regeringen enige om, at der i forlængelse af det gennemførte eftersyn af 
inklusionsindsatsen kan skabes mere synlighed om kommunernes arbejde med at etablere inklude-
rende læringsmiljøer. Endelig vil KL indgå i den gruppe, der drøfter opfølgningen på de øvrige anbe-
falinger fra ekspertgruppen for inklusionseftersynet.

Regeringen og KL er enige om, at det høje ambitionsniveau for folkeskolen stiller nye og skærpede 
krav til skolelederens rolle. Som opfølgning på folkeskolereformen er der udmøntet 60 mio. kr. til 
kompetenceudvikling af ledere på folkeskoleområdet. Som led heri er blandt andet gennemført et 
omfattende kursusforløb for skoleledelser. Regeringen og KL vil i forlængelse heraf nedsætte en ar-
bejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at understøtte og styrke den fortsatte kompeten-
ceudvikling af skoleledere. Arbejdsgruppen vil afrapportere inden udgangen af 2016.
 

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Adm/XLS16/160614-Tilskudsreduktion-paa-institutionsniveau-sfa-PLjustering.ashx?la=da 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181792
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ÅBEN SKOLE
- et åbent-hus-arrangement 

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

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

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

http://aabenskole.dk/
https://www.facebook.com/aabenskole/?ref=ts&fref=ts
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Det økonomiske barometer 
I de senere uger er der kommet flere tal frem, som kan give en antyd-
ning af, hvilken vej de økonomiske vinde blæser for de frie grundsko-
ler. Selvom intet af det kan bruges til at forudse tilskud og udgiftsni-
veau i de kommende år, så angiver det dog nogle tendenser, som man 
bør være opmærksom på, når budgetlægningen skal i gang i efter 
sommerferien. 

Statstilskud/finanslov 2017
Udgiftsniveauet pr. elev i folkeskolen steg pænt fra 2013 til 2014, 
som tilskuddet for 2014 beregnes på grundlag af. Det indikerer alt 
andet lige, at skolerne kan se frem til en pæn stigning i tilskuddet 
fra 2016 til 2017. Dog under forudsætning af, at politikerne står ved 
løftet om at holde koblingsprocenten på de 73 % som den kom på i 
2016. Dansk Friskoleforening kæmper stadig for at få koblingsprocen-
ten tilbage på 75 %. 
I 2017 skal man huske at tage højde for, at tilskuddet til SFO´en sættes ned med ca. 1.800 kr. pr. barn.  
En del af det forøgede driftstilskud, vil således blive modsvaret af nedgangen i SFO-tilskud.
Tendensen for 2017 er altså, at der ganske vist er udsigt til flere penge i 2017, men der er fortsat behov for 
stram styring og tilbageholdenhed med permanente forhø-jelser af skolens udgiftsniveau pr. elev.

Statstilskud/finanslov for 2018 og frem
I 2018 vil tilskuddet til SFO falde med 1.900 kr. pr. barn i forhold til året før, således at tilskudssatsen fra 
2018 og frem vil være på 7.400 kr. mod 11.100 kr. i 2016. 
Den præcise udvikling i folkeskolens udgifter fra 2014 til 2015 kender vi endnu ikke. Denne udvikling er 
afgørende for stigning/fald i tilskuddet for 2018 i forhold til 2017. 
Nye tal viser ifølge netavisen Altinget, at kommunernes udgifter til folkeskolen er faldet med over 900 kr. 
pr. elev fra 2015 til 2016, svarende til et fald på 1,5 procent. Hvis det viser sig at holde stik, hvil det betyde 
en tilskudsnedgang fra 2018 til 2019 på op mod 700 kr. pr. elev. 
Tendensen for 2018 og frem er således, at der er grund til at være påpasselig og planlægge sin økonomi, 
således at der er rum til skære ned på overskuddet og/eller aktiviteter.

Pris- og lønudvikling 
I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, regner man med at den samlede løn- og 
prisudvikling fra 2016 til 2017 er på 2,0 % mens anlægsudgifterne er på 1,8 %. 
På det statslige område regner finansministeriet med et skøn på stigningen fra 2016 til 2017 på 1,4 % for 
såvel lønninger, som priser og anlægsudgifter.

Lønstigninger i kommunerne forude
De kommunale lønninger stiger med knap 1 % pr. 1. oktober i år og med yderligere 1,2 % pr. 1. januar 2017. 
Det nye privatlønsværn – det nedsætter de aftalte lønstigninger, hvis lønningerne på det private arbejds-
marked er steget mindre end lønningerne på det offentlige område - får virkning for lønstigningerne på det 
kommunale område pr. 1. oktober i år, idet lønninger vil stige 0,12 % mindre end aftalt. 
Der foreligger endnu ikke beregning af lønstigninger på det statslige område, som de frie grundskoler følger. 

De frie grundskolers samlede økonomi
Samlet set er det gået fremad for de frie grundskolers økonomi fra 2014 til 2015, hvis man alene ser på 
det regnskabsmæssige resultat og overskudsgraden – men det er der dog langt fra et prangende, endsige 
betryggende resultat, de frie grundskoler tilsammen kan præstere. Det fremgår af en analyse, som Under-
visningsministeriet netop har offentliggjort. 

I 2015 blev det samlede resultat et overskud på 136 mio. kr. mod 63,3 mio. kr. i 2014. Overskuddet skal 
ses på baggrund af en samlet indtægt på 7.117,1 mio. kr. svarende til en overskudsgrad i 2015 på 1,9 % 
mod 0,9 i 2014. Det er et niveau, som ikke efterlader meget plads til uforudsete hændelser og indgreb som 
eksempelvis dispositionsbegrænsninger. Og det er heller ikke et niveau, der tyder på, at skolerne får for 
meget i tilskud – tværtimod! - selvom tallene for de frie skolers økonomi af nogle givetvis vil blive brug som 
argument for at sektoren klarer sig fint for det tilskud, der bevilges. Men tallene kunne dog tyde på, at sko-
lerne er dygtige til at styre økonomien.   
Undervisningsministeriets hjemmeside

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Frie/2016/160620-Samlet-set-positive-aarsresultater-paa-det-frie-skoleomraade
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Rynkeby Friskole – ny skoleleder
Rasmus Kirk Grauenkjær er blevet ansat som ny skoleleder på Rynkeby Frisko-
le ved Kerteminde. De seneste fire år har han arbejdet som lærer på skolen, og 
da den tidligere leder rejste for at flytte tilbage til sin hjemstavn i det jyske, tog 
Rasmus Kirk Grauenkjær imod kollegernes opfordring og satte sig til rette i chef-
stolen.

Fra 
og 
om 

skoler

SkoleNyt er 
på gaden igen 

17. august. 
 

God sommer!
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Redaktion
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen 
Mette Marie Møller

Kontakt vedrørende 
nyhedsbreve
redaktion@friskolerneshus.dk

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

eller

Rigensgade 11 
1316 København K
44 22 79 20

Tre faste 
nyhedsbreve

• SkoleNyt udkommer 
hver anden onsdag

• BestyrelsesNyt 
udkommer 1. onsdag i 
hver måned.

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

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

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

»Fortælledag 2016«
8. september 2016 
Nyborg Slot

»Friskolernes sekretærkursus«
12.- 13. september 2016 
Park Hotel, Middelfart 

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

 

»Den skilte familie«
19. september 2016 
Scandic Roskilde 

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

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

VIDEN
VÆRDIER 

VOVEMOD

MANIFESTET 

FOR DET 

KREATIVE 

SKOLENETVÆRK 

KONFERENCE 

D. 29. SEPTEMBER 2016

http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/
http://www.friskoler.dk/om-os/styrelsen/login-til-intra/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=17&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=8&tx_cal_controller%5Bday%5D=24&cHash=faee0b40efc5939acdcf2b004011a659
http://www.friskoler.dk/om-os/styrelsen/login-til-intra/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=37&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=8&cHash=64cbe74b6053ca95e11cc04501ffad49
http://www.friskoler.dk/om-os/styrelsen/login-til-intra/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=18&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=12&cHash=455d8d148c1877c500ce8eb26ee1a896
http://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/inspirationskursus-for-idraetslaerere/
http://www.friskoler.dk/om-os/styrelsen/login-til-intra/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=42&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=19&cHash=e6782ded5ee1658a22e0af5c3d5b7326
http://www.friskoler.dk/om-os/styrelsen/login-til-intra/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=32&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=29&cHash=79c4f8bdb1ca91e065e590c2b87eb9d8
http://www.friskoler.dk/om-os/styrelsen/login-til-intra/kursus/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=23&tx_cal_controller%5Byear%5D=2016&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=9&tx_cal_controller%5Bday%5D=29&cHash=c3e62503c0abcee53eb31ce832aa59c5

