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Digitalt værktøj kræver opmærksomhed 
på informationer om skolen
Undervisningsministeriets nye værktøj med information om grundskolen, som 
blev lanceret i sidste uge under en del opmærksomhed, rejser selvfølgelig nye 
spørgsmål; men kræver ikke mindst, at den enkelte friskole og private grundskole 
er opmærksom på, hvilke yderligere oplysninger, der kan være behov for og gør sig 
overvejelser om, hvordan man vil kommunikere herom via egne kanaler.

Mange brugere af det nye værktøj vil undre sig over, hvorfor der mangler oplysnin-
ger fra friskolen, som man kan finde på folkeskolen. Forklaringen er, som de fleste 
skoleledere vil vide, enkel: Friskoler og private grundskoler har ikke pligt til at 
indsamle de samme oplysninger som man gør i folkeskolen. Det drejser sig blandt 
andet om:
• Prøvekarakterer mangler – eller burde mangle(!): Når der har været under 

5 elever til prøven, har ministeriet hidtil valgt at undlade at offentliggøre ka-
raktergennemsnit af hensyn til elevernes anonymitet. Imidlertid har vi set 
eksempler på, at der er forekommet ”smuttere”, hvor karaktergennemsnittet 
er oplyst, selvom der var færre end 5 elever til prøven. Hvis skolen bliver op-
mærksom på sådanne tilfælde, bør man henvende sig til ministeriet for at få 
fejlen rettet. 

• Elevfravær: En friskole eller privat grundskole er ikke forpligtet til at rappor-
tere om elevfravær. 

• Specialklasser/specialskole: Friskoler og private grundskoler kan ifølge 
loven ikke have specialklasser og må heller ikke være specialskoler. I den for-
bindelse kan man overveje, hvorledes man oplyser og kommunikerer skolens 
specialundervisning i øvrigt.

• Trivselsmålinger: I folkeskolen er det obligatorisk at gennemføre trivselsmå-
linger – der er ikke et tilsvarende krav til friskoler og private grundskoler, som 
heller ikke adgang til at deltage i trivselsmålingerne. Skolerne har dog lejlig-
hedsvis mulighed for at benytte værktøjet fra DCUM. Men friskoler og private 
grundskoler arbejder selvfølgelig med trivsel og skal blandt andet leve op til 
kravene i loven om undervisningsmiljø og udarbejde undervisningsmiljøvur-
deringer. 

Undervisningsministeriets pressemeddelelse: 
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Feb/160202-Nu-bli-
ver-der-nemmere-adgang-til-information-om-grundskolerne 
Det nye værktøj:
www.uvm.dk/skoletal 

mailto:df@friskoler.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Feb/160202
www.uvm.dk/skoletal
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Forslag til indmeldelsesblanket
Friskolernes Hus har udarbejdet en folder med ”Forslag til procedure vedrø-
rende indmeldelse”. Denne er nu opdateret med blandt andet præciseringer af 
underskrifter i forbindelse med delt forældremyndighed og i forbindelse med 
betaling. 
Læs den ajourførte folder:
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Indmeldelsesske-
ma_skolerne_01.pdf

Omvendt moms i praksis 
”Omvendt moms” betyder, at køber skolen elektroniske let-omsættelige varer 
som mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablets 
og bærbare computere fra forhandlere som fortrinsvis handler med erhvervsdri-
vende, da er det skolens forpligtigelse at afregne moms, og ikke forhandlerens.

For at skolen kan indbetale moms, skal skolen først momsregistreres. Dette gøres 
via: Virk.dk. Skolen modtager efter registreringen et registreringsbevis.

Indberetning og betaling af købsmoms
På skat.dk vælges menupunktet: moms.
1. Herefter Vælg Indberet moms.
2. Vælg den momsperiode, du vil indberette for.
3. Vælg Nul indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perio-
den.
4. Du skal udfylde alle felter markeret med en stjerne (*). Du kan få hjælp ved at 
vælge de gule spørgsmålstegn ud for de enkelte felter.
5. Vælg Tilbage, (Slet) eller Godkend. Slet er kun aktiv, hvis du er inde for at rette 
en allerede eksisterende angivelse inden kl. 16 samme dag.
6. Vælger du Godkend, får du vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor me-
get du skal be-tale eller have tilbage. Du kan betale med netbank (betalingslinjen 
fremgår af kvitteringen),Visa/Dankort eller MobilePay.
7. Log af TastSelv Erhverv.

HUSK: Nulindberetning eller afmelding
Er skolen først momsregistreret skal skolen kvartalsvis indberette moms på skat.
dk. Enten med den aktuelle købsmoms, eller hvis ikke skolen har handlet med 
”omvendt moms” i den pågældende kvartal, da med en såkaldt Nul indberetning. 
Gør skolen ikke dette modtager skolen en bøde. Derfor anbefales det, at med-
mindre skolen ofte er forpligtiget til at indberette/indbetale ”omvendt moms”, at 
skolen umiddelbart efter registrering og indbetaling af moms - afmelder sig som 
momspligtig virksomhed ved Virk.dk.

Skolen har handlet i god tro - uden at afregne omvendt moms
Har skolen handlet med en forhandler som fortrinsvis handler med erhvervs-
drivende, og der af fakturaen fremgår at forhandleren har opkrævet og afregnet 
moms, fraviger det ikke fra, at skolen stadig er forpligtiget til at indberette og 

http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Indmeldelsesskema_skolerne_01.pdf
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Indmeldelsesskema_skolerne_01.pdf
Virk.dk
skat.dk
skat.dk
skat.dk
Virk.dk
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betale moms. 

Får skolen besøg af skat, vil skat kræve, at skolen betaler moms, hvormed skolen 
kommer til at betale dobbelt moms. 

Har skolen i god tro modtaget en faktura, hvorpå det fremgår, at forhandleren 
har afregnet moms, skal skolen derfor bede forhandleren om en kreditnota på 
det fulde beløb, samt en ny faktura uden moms.

Betal ikke finansieringsbidrag 
Skolen skal ikke betale finansieringsbidrag, hvis skolen alene er momsregistreret 
med henblik på at betale omvendt moms. Hvis skolen tidligere har betalt finan-
sieringsbidrag, kan der søges om tilbagebetaling hos ATP. I SkoleNyt af 13. januar 
2016 er der en grundigere information om, hvordan der kan søges om tilbagebe-
taling.

Overenskomst for pedel, rengøring 
m.fl. i trykt udgave
Overenskomsten for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, 
tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere (pedeller) gældende for 
perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, foreligger nu i den trykte udgave, som 
tillige findes på Dansk Friskoleforenings hjemmeside: 
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Landsoverenskomst_
Lilleskolerne_2015-2018_1_.pdf

Aftalen er indgået med 3F og er en såkaldt tilslutningsoverenskomst, som 
skolerne kan beslutte at tilslutte sig – efter samme model som anvendes ved 
BUPL-overenskomsten. For tiden er det imidlertid kun skoler, der også er med-
lem af Lilleskolernes Sammenslutning, der har mulighed for at tilslutte sig. Andre 
skoler må indtil videre nøjes med at hente inspiration i overenskomsten; men vil 
på et senere tidspunkt – forventer vi – få mulighed for at tilslutte sig. 
3F overenskomst:
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/OK_2015_3F.pdf

m.fl
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Landsoverenskomst_Lilleskolerne_2015-2018_1_.pdf
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/Landsoverenskomst_Lilleskolerne_2015-2018_1_.pdf
http://www.friskoler.dk/uploads/tx_wildsidefilemanager/OK_2015_3F.pdf
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Ny optagelsesbekendtgørelse i kraft
Den 7. februar 2016 trådte den nye optagelsesbekendtgørelse vedrørende de gymnasiale uddannelser i kraft. 
Den opdaterede bekendtgørelse, som blev omtalt i forrige nummer af SkoleNyt (27. januar 2016), har særlig 
interesse for så vidt angår kravene til undervisningen i tysk eller fransk på 5.-9. klassetrin. Af den nye be-
kendtgørelse fremgår, at eleverne skal have ”modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk i 
5. til 9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning der står mål hermed”. 

Optagelsesbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177372 

Hvorhen og hvorfor på udenlands-
rejse? 
Hvori består de pædagogiske visioner, der ligger til grund for udlandsrejserne i de ældste klasser? Og hvor 
skal vi rejse hen – og hvorfor? Hvilken type rejse har vi for vane at begive os ud på – og skal vi forsætte på 
den måde?

Sådanne spørgsmål er der mulighed for at fordybe sig i den 11. marts i Glamsbjerg, hvor Efterskoleforenin-
gen inviterer til seminar under overskriften ”Efterskolen ud i verden – Seminar om efterskolernes uden-
landsrejser”. Medlemmer af Dansk Friskoleforening er meget velkomne og vil ifølge arrangørerne kunne se 
frem til ”top udbytte”. 

Tove Heidemann, tidligere leder af internationalisering ved UC Syd vil præsenterer et forslag til kategorise-
ring af rejser og diskutere mulighederne for interkulturel kompetence, samt inddrage overvejersler om for-
dele og ulemper ved forskellige rejseformer og forskellige destinationer. 

Ulla Ambrosius Madsen, der er lektor i pædagogik ved RUC, vil holde oplæg om ”udlandsrejsen som Pæ-
dagogikkens Andet” og i den forbindelse blandt andet inddrage etnografisk materiale fra ud-landsrejser i 
ungdomsuddannelserne og skolens ældste klasser som grundlag for en samtale om det pædagogiske felts 
flertydigheder.

Program
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Kalender/Kurser/2016/~/media/069DC-
23FA76C49F5911F7B0DAB77A10D.ashx 

Tilmelding:
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Kalender/Kurser/2016/Efterskolen_ud_i_verden 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177372
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Kalender/Kurser/2016/~/media/069DC23FA76C49F5911F7B0DAB77A10D.ashx
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Kalender/Kurser/2016/~/media/069DC23FA76C49F5911F7B0DAB77A10D.ashx
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Om-os/Kalender/Kurser/2016/Efterskolen_ud_i_verden
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Friskoler skal 
også deltage i 
undervisning af 
flygtningebørn
 
Af Peter Bendix Pedersen, formand for 
Dansk Friskoleforening

Danmark står overfor en ny og 
stor opgave: at sikre, flygtninge 
bliver integreret i det danske sam-
fund. Der kommer mange familier 
med børn og unge, som skal tilby-
des undervisning og skolegang. 
 
På et møde med undervisningsminister Ellen Trane Nørby i december blev 
Dansk Friskoleforening spurgt om, hvorvidt friskolerne vil deltage i arbejdet 
med at løse opgaven med at undervise flygtningebørn. Her har vi klart tilken-
degivet, at friskolerne gerne vil indgå i den opgave.
 
Der bliver arbejdet på rammerne for undervisning af flygtningebørn 
Der er en række udfordringer, der skal afklares: optagelse og tilskudsberetti-
gelse, PPR-betjening, lovgivning, kompetence-opbygning af lærere og pædago-
ger, lokaler, tilknytning til børnehave eller vuggestue m.v. Alt det er ministeri-
ets embedsmænd i fuld gang med at danne sig et overblik over, og de arbejder 
også på en egentlig partnerskabsaftale, der beskriver rammer og vilkår for, 
hvordan friskoler kan optage og undervise flygtningebørn. Vi følger dette ar-
bejde tæt, så vi kan være med til at finde pragmatiske og gode løsninger for 
alle parter.

Der er ikke en egentlig tidsramme for, hvornår disse brikker falder i hak. Men 
såsnart det sker, vil ministeriet udsende aftalen til landets kommuner, som 
dermed bliver bekendt med friskolernes medvirken og kan tænke i en samlet 
løsning af opgaven med at etablere undervisning af flygtningebørn.
 
Vi vil gerne høre om konkrete samarbejdsprojekter
Der er allerede enkelte skoler, som har lavet aftaler med kommuner om, hvor-
dan de kan løfte opgaven med at undervise flygtningsbørn. Det er rigtigt fint, 
og vi vil gerne høre om flere konkrete eksempler på samarbejder på netop 
dette område. Det er en vigtig opgave, men også en svær opgave, så der er god 
brug for, at vi deler viden med hinanden om opgaven. 
 
Den enkelte friskole kan naturligvis selv bestemme, hvorvidt man ønsker at 
indgå i arbejdet med undervisning af flygtningebørn. Men jeg håber, at vi sik-
rer gode muligheder for at tage vare på netop denne opgave i samarbejde med 
ministeriet, og at mange friskoler har lyst til at tage opgaven på sig.

Friskole-
stafetten
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Tilmelding til landsmøde nu!
Nu kan du tilmelde dig Dansk Friskoleforenings landsmøde 2016. Det årlige store fællesmøde for alle 
medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 

Landsmødet er rammen om foreningens årlige generalforsamling, men mødet er også tilsat musik, foredrag, 
inspiration og masser af muligheder for at danne netværk med andre frie skolefolk. Vi har stærke traditioner 
for, at mange skoler er repræsenterede. 

Landsmøde foregår den 30. april - 1. maj på Comwell Kolding. 

Tilmelding via www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/

Glæd dig til et døgn med masser af inspiration og god energi!

Tid: 30. april - 1. maj
Sted: Comwell Kolding

Pris for deltagelse
Lørdag og søndag - 1.090 kr.
Lørdag - 830 kr.
Generalforsamling selvfølgelig gratis

Overnatning
Enkeltværelse - 760 kr.
Dobbeltværelse - 560 kr. pr. person
3-sengs værelse - 410 kr. pr. person

Tilmeldingsfrist
18. marts via www.friskoler.dk/da/
kurser/landsmoede-2016/

Inviterede
Forældre, ansatte, skolekredsmed-
lemmer.

Frist for forslag til behandling på 
generalforsamlingen er den 15/2.
Skriv en mail til df@friskoler.dk

www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
mailto:df@friskoler.dk
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OBS! Du er også medlem
Dansk Friskoleforenings medlemsbegreb er bredt, idet alle forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer 
automatisk er medlemmer via skolen. 

Det betyder, at du kan benytte vores tilbud om kurser, møder og konferencer, ligesom du er inviteret til 
foreningens landsmøde, hvor du har stemmeret ved generalforsamlingen.
Se mere om foreningen og vores tilbud på www.friskoler.dk

Husk deadline for årsstatistik
Alle skoler har modtaget en mail fra Dansk Friskoleforening (survey Monkey) om at udfylde oplysnin-
gerne til dette statistik. Oplysningerne bliver brugt i den kommende årsberetning, men er også et vigtigt 
redskab i forhold til den løbende politiske interessevaretagelse. Derfor er det MEGET vigtigt, at skolen 
tager sig tid til at udfylde spørgeskemaet. Har du spørgsmål? Skriv til birgitte@friskoler.dk eller ring til 
Friskolernes Hus - 62613013.

Allersidste deadline for at udfylde spørgeskemaet er torsdag den 11. februar
På forhånd tak!

Bestilling af årsberetninger
Dansk Friskoleforenings årsberetning sendes til alle skoler. Skolerne modtager 1 stk. årsberetning pr. 
ansat samt 10 pr. skole.

Såfremt I ønsker flere årsberetninger - eksempelvis til hele forældrekredsen - kan det bestilles ved at 
sende en mail med antallet til birgitte@friskoler.dk. Ekstrabestillinger koster 5 kr. pr. eksemplar.

www.friskoler.dk
mailto:birgitte@friskoler.dk
mailto:birgitte@friskoler.dk
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   Kort nyt
Gratis Børnebøger

I hele februar måned kan man online få gratis adgang til 20 børnebøger. 
Tidligere år har denne mulighed kun været tilgængelig i vinterferien. 
Men erfaringerne viser, at en meget stor del af læserne kommer via 
skoler. Derfor har man besluttet at åbne for fri læsning både før og efter 
ferien, såldes at skolerne kan nå at få glæde af bøgerne og eksempelvis 
opfordre til klassesætlæsning af nye bøger. 

Se mere på: www.gratisbørnebøger.dk

Venskabsklasse i Norden 

Organisationen Norden i Skolen har mange inspirerende tilbud på de-
res hjemmeside – vi er blandt andet faldet over muligheden for at få en 
venskabsklasse i et andet nordisk land. 

Se mere her: 
http://nordeniskolen.org/da/andet-info/venskabsklasser/find-en-ven-
skabsklasse

Fondsmidler til innovation og entreprenørskab 

Fonden for Entreprenørskab uddeler midler til udvikling og videreud-
vikling af undervisning med fokus på netop entreprenørskab og innova-
tion. Endvidere udgiver fonden selv undervisningsmaterialer og rådgi-
ver om, hvordan man inddrager entreprenørskab i undervisningen. 

Frie grundskoler kan også søge midler hos fonden. Næste ansøgnings-
frist er den 7. marts 2016. 

Se mere på denne adresse:
http://www.ffe-ye.dk/fondsmidler/projektstoette/aktuelle-udbud/
grundskole  

Konference om formidling af ”historien”

Det nationale videncenter for historie og kulturarvsformidling, Histo-
rieLab, afholder en konference om ”historiske scenarier i undervisnin-
gen” den 2. marts i år. Konferencen afholdes hos UCL i Jelling og har 
særlig interesse for historielærere. 

Se mere på HistorieLabs hjemmeside: www.historielab.dk

www.gratisbørnebøger.dk
http://nordeniskolen.org/da/andet-info/venskabsklasser/find-en-venskabsklasse
http://nordeniskolen.org/da/andet-info/venskabsklasser/find-en-venskabsklasse
http://www.ffe-ye.dk/fondsmidler/projektstoette/aktuelle-udbud/grundskole
http://www.ffe-ye.dk/fondsmidler/projektstoette/aktuelle-udbud/grundskole
www.historielab.dk
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Kalender 

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.

»Skolens administration Dag I+II«
29.2+7.3: Friskolernes Hus, Middelfart
24.2.+16.3.: Scandic Roskilde 

»Ledertræf 2016«
3.-4. marts 
Sørup Herregård

»Pedelseminar«
7.-8. Marts 
Scandic Odense

Få ledige pladser!!! 
»IT-strategi på en fri grundskole«
9. Marts 
Friskolernes Hus, Middelfart
 

»Målstyret undervisning«
14.-15. marts + 25. april 
Brogården/Friskolernes Hus

»Friskolenetværk Syd 2016«
”Årsmøde”, 
10. marts Kl. 15.00-20.00 på Kolding Friskole

»Landsmøde 2016« 
30. april - 1. maj 
Comwell Kolding

http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-administration-i-ii-interesseliste-kopi-1/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/ledertraef-2016/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/pedelseminar/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-digitale-univers-it-strategi-paa-en-fri-grundskole/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/maalstyret-undervisning/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/

