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Kønsfordeling i bestyrelsen:  
Skolen skal arbejde med måltal
I Friskolernes Hus har vi modtaget spørgsmål i anledning af at undervisningsmi-
nisteren den 17. februar udsendt en ”Orientering om ligestillingslovens regler om 
måltal og politikker for kønsfordelingen i statslige institutioner og virksomheder” 
– hvad går det ud på? Gælder der også for os som fri grundskole? 

Pligten til at indberette følger af ligestillingslovens § 11, hvor det at stykke 2 frem-
går at institutioner hvor udgifter ”overvejende dækkes af statslige midler” er plig-
tige til at indberette oplysninger om blandt andet kønsfordelingen i bestyrelsen.  
 
I praksis foregår det ved, at skolen modtager en mail fra Undervisningsministeriet 
med link til en særlig indberetningsportal, som Ligestillingsministeriet driver. Det 
skete i foråret 2015 for oplysninger om 2014. Og det sker næste gang efter påske 
med henblik på indberetninger for 2015. Indberetningsfristen vil være 31. maj 
2016. 
(Lige for tiden er Ligestillingsministeriet placeret under samme minister som un-
dervisningsministeriet. Da ordningen blev vedtaget i december 2012 var Ligestil-
lingsministeriet placereret under Kirkeministeren.) 

Indberetningerne, som sker på et særligt skema i den nævnte indberetningsportal, 
handler om: 
o Bestyrelsens kønssammensætning.
o Skolens måltal for andelen af det underrepræsenterede køn.
o Status på skolen med hensyn til opfyldelsen af måltallene.
o Skolens politikker at øge andelen af underrepræsenterede køn på de øvrige  
	 ledelsesniveauer	–	gælder	kun	for	skoler	med	50	eller	flere	medarbejdere.

Et af de hyppige spørgsmål er: Hvordan kan man styre kønssammensætningen i en 
bestyrelse, hvis sammensætning bestemmes af hvem der bliver opstillet og valgt 
på en generalforsamling? Det kan man selvfølgelig ikke – og det skal man heller 
ikke. Men skolen er forpligtet til at arbejde med spørgsmålet ved konkret at opstil-
le måltal for kønssammensætningen og ved løbende at have opmærksomhed på 
problematikken. 

Bemærk i denne forbindelse, at man taler om ”det underrepræsenterede køn” – 
der er altså ikke på forhånd taget stilling til om måltallene angår andelen af mænd 
eller andelen af kvinder. Det handler med andre ord om en mangfoldighedspolitik 
for	kønssammensætningen	af	bestyrelsen	–	og	for	skoler	med	flere	end	50	medar-
bejdere også om kønssammensætningen af den daglige ledelse. 

mailto:df@friskoler.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
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Kravene om denne indberetning følger som nævnt af en ændring af ligestillings-
loven fra december 2012. De frie grundskoler blev orienteret om indholdet af de 
nye krav og om indberetningerne i et brev af 13. december 2013 fra Undervis-
ningsministeriet. 

LINK til Undervisningsministeriets Rapport om måltal og politikker 2014 
for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder,  
december 2015

LINK til Undervisningsministeriets brev af 13. december 2013

 

Facebook-gruppe om internationalt 
samarbejde
Mange friskoler bliver løbende kontaktet af udenlandske skolefolk, der 
ønsker at vide mere om det danske frie skolesystem. 

Engang imellem bliver friskolefolk inviteret til udlandet for at fortælle, 
eller der kommer besøg på friskolerne. Her kan det være godt at sparre med 
andre om, hvordan man bedst kan forberede sig på disse besøg. 

Derfor er der oprettet en gruppe på Facebook – Frie Skolers internationale 
samarbejde – til denne uformelle snak og videndeling.
Gå ind på dette link og bliv en del af gruppen

 
 

Skal du med på  
Ledertræf  

2016 i næste uge?

Tilmelding på
www.friskoler.dk

Har I modtageklasse for flygtningebørn? 
Enkelte	frie	grundskoler	har	allerede	oprettet	modtageklasser	for	flygtningebørn	i	et	samarbejde	med	en	
kommune. I Friskolernes Hus prøver vi at samle erfaringerne fra skolerne, som vi kan bruge i rådgivningen 
til glæde for andre skoler.  
 
Derfor hører vi meget gerne fra jer, hvis I allerede har etableret en modtageklasse, eller hvis I har fået hen-
vendelse fra en kommune eller anden myndighed om at oprette en modtageklasse. 

Som tidligere nævnt er Dansk Friskoleforening i kontakt med Undervisningsministeriet om, hvordan der kan 
udformes fastere rammer for, hvorledes de frie grundskoler kan hjælpe med at løfte den store opgave, der 
ligger	i	forhold	til	at	sikre	skoletilbud	til	de	mange	nye	flygtningebørn.	 
 
Der foreligger endnu ikke noget konkret af dette (papir-)arbejde. Imidlertid kan vi konstatere at virkelighe-
den allerede nogle steder har overhalet teorien og embedsmændenes virksomhed. 

Vi følger området tæt og vil løbende formidle de erfaringer vi samler op. 

http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Ligestilling/PDF15/151214-Hovedrapport-om-maaltal-og-politikker-statslige-institutioner-2014.ashx 
http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Ligestilling/PDF15/151214-Hovedrapport-om-maaltal-og-politikker-statslige-institutioner-2014.ashx 
http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/Ligestilling/PDF15/151214-Hovedrapport-om-maaltal-og-politikker-statslige-institutioner-2014.ashx 
http://friskoler.mccarthy.pil.dk/fileadmin/user_upload/Administration/UVM_brev_af_13_december_20123_ang_kønsfordeling.pdf
https://www.facebook.com/groups/1770391183188701/#_=_
http://www.friskoler.dk/da/kurser/ledertraef-2016/
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Husk at tilmelde jer til 
landsmøde 30. april - 1. maj 
- 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.

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


Nr. 4  Side 4

200 års jubilæumsfest for Christen Kold 
Den 29. marts er det præcis 200 år siden Christen Kold blev født i Thisted  
– senere blev han kendt for sit skolearbejde på Fyn. 200 året markeres blandt an-
det ved en jubilæums-fest på Ryslinge Høj- og Efterskole tirsdag den 29. marts kl.  
17-21.30. 

Der indledes med ”Kold i sang, musik, billeder og tale”, som følges op af spisning 
kl. 18.30, inden debatten slippes løs 19.30 med Niels Krause Kjær som facilitator 
under overskriften ”Er de frie skoler frie eller er de bare fede?”. 

Jubilæumsfesten er arrangeret af Den frie Lærerskole, Dansk Friskoleforening, 
Højskolerne, Efterskolerne og Ryslinge Høj- og Efterskole. Sidst nævnte – Ryslin-
ge Højskole – kan for øvrigt fejre sit 150 års jubilæum i år.  
Tilmelding senest 16. marts på mail@ryslinge-hojskole.dk eller 6267 1020.  
 
Hent plakat her: http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Kurser_Mø-
der/2016/Christen_Kold_200_år_plakat.pdf

Kursus for Helt nye skoler 6. juli 2016
 
Der er mange arbejdsopgaver og overvejelser, som man som kommende friskole skal ta` sig af.  ”Når vi nu det 
hele til rette tid, har vi husket at få sendt de rette papirer?”…. osv., osv.
 
Dansk Friskoleforening inviterer helt nye skoler til Friskolernes Hus i Båring onsdag den 6. juli 2016:  
På dette en-dags-kursus gennemgår konsulenter fra Friskolernes Hus blandt andet selve friskolens organisa-
tion (bestyrelse/ansættelsesvilkår), friskolens økonomi, overenskomst og arbejdstidsbestemmelser. 
Kurset er et godt afsæt på vejen til jeres skoles skolestart i august.
 
Denne dag er gratis for de nye skoler, der starter i 2016/2017. 
Læs mere om dagen og indholdet her, hvor du også kan tilmelde dig. 

 http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Kurser_M%C3%B8der/2016/Christen_Kold_200_%C3%A5r_plakat.pdf 
http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/
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Del, del, del  
Nyheder, nyhedsbreve, kursus- og efteruddannelsestilbud kan du nemt dele 
- enten fra www.friskoler.dk eller fra en af foreningens to Facebooksider: 
 
Dansk Friskoleforening
Dansk Friskoleforenings kurser
 
Se mere om foreningen og vores tilbud på www.friskoler.dk

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.

https://www.facebook.com/Danskfriskoleforening/
https://www.facebook.com/kurser.danskfriskoleforening/
www.friskoler.dk
mailto:birgitte@friskoler.dk
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På observatørpost i 
Dansk Friskole- 
forening
 
Af Gitte Baahring Hansen, Viceskoleleder Helsin-
gør Lille Skole, bestyrelsesmedlem i Lilleskolernes 
Sammenslutning og observatør i styrelsen i Dansk 
Friskoleforening 

Sidste sommer blev Dansk Friskolefor-
enings medlemsskare forøget med en 
række skoler, da lilleskolerne besluttede 
et dobbeltmedlemsskab af Lilleskolernes 
Sammenslutning og Dansk Friskolefor-
ening.

Det var et stort spring og en stor beslutning for de mange skoler af mange 
grunde. Ville vi nu kunne opnå betjening og politisk varetagelse, som tog hen-
syn til lilleskolernes særlige behov? For vi er jo noget særligt.

Fordommene hang i luften. Ville lilleskolerne indtage eller måske ligefrem 
invadere Friskoleforeningen? Ville lilleskolerne drukne i Friskoleforeningen? 
Er friskolerne ikke lidt for meget Grundtvig, eller er det ikke dem med de 
yderligtgående	skoler	–	og	den	anden	vej:	er	lilleskolerne	ikke	en	flok	flippede,	
røde anarkister??? Jo, fordomme er og var der nok af.

En grad af sandhed ligger der vel altid i fordommene, men er det ikke også i 
fordommene, at forskellighederne kommer til udtryk. Bæres der i fordomme-
ne i virkeligheden en styrke. Det er jo netop vigtigt med forskellighederne, og 
det er i høj grad netop her, jeg synes, at vi i lilleskolerne og friskolerne ligner 
hinanden. Vi bruger alle friheden til at være forskellige.

Noget af det, jeg har fået øje på som ”observatør”, er netop, at vi er en forening 
af skoler, der vil noget. Skoler, som er et alternativ til noget andet. Vi vil skille 
os ud med vores tro på den helt rette skole for vores børn. Vi vil bruge frihe-
den til at formulere et værdigrundlag, som giver den - efter vores mening - 
bedste	skole.	Og	det	er	på	den	enkelte	skole,	at	det	defineres,	hvad	der	er	”den	
bedste skole”.

Uden forskellighederne har vi ingen legitimitet og berettigelse. Jeg har gennem 
det sidste år fået øje på den styrke, der netop ligger i forskellighederne mellem 
land- og byskoler, mellem muslimske, Steiner, Grundtvig/Koldske skoler og 
lilleskoler, mellem store skoler og små skoler.

Så	fra	observatørposten	meldes:	Forskellighederne	findes	og	plejes	-	heldigvis.

Friskole-
stafetten
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Friskolernes Udeskolekursus: 
Om kun en lille måned kan du sammen 
med dine udeskolekolleger tage hul på 
foråret med ’Friskolernes Udeskolekur-
sus’.  
Kurset er et 3-dages kursus, der har fokus 
på det faglige uanset alderstrin.  
Kurset er udviklet sammen med forenin-
gens medlemsskoler, og er derfor skræddersyet til friskoler. 
  
Praktisk: Der er dd. 12 ledige pladser på kurset 
Pris:          2.850 kr. for 3 kursusdage (inkl. overnatning, undervisning og    
                    forplejning) 
Tilmelding på www.friskoler.dk 
 

 

Den skilte familie: Ansvar, etik 
og kommunikation: 
Hvordan støtter du bedst et barn i kri-
se? Og hvad med forældrene?

Denne kursusdag er for dig, der i det dag-
lige møder børn i krise - primært skils-
missebørn.  

Dagen er bygget op som en workshop med konkret rådgivning, sparring og 
inspiration målrettet pædagogisk personale, lærere og ledere i friskolen, 
sfo, børnehave og vuggestue. 
  
Pris: 560 kr.  
Tilmelding på www.friskoler.dk

Kurser på vej - sæt X i kalenderen allerede nu:

Introduktionskursus-
bestyrelsesmedlemmer: 26.5., 30.5, 6.6, 18.8, 24.8. 2016 
Fri skole anno 2016:  3.-4. oktober 2016,     
   Den frie Lærerskole 
Budgetworkshop:   26.-28. oktober 2016,  
   Park Hotel, Middelfart 
Evaluering §1b:  16.-17. november, 
   Brogården, Middelfart 
Årskursus 2017:  3 internater: 1.-3. februar 2017,  
   26.-28. april 2017   
   samt 1 internat i efteråret 2017 

http://www.friskoler.dk/da/kurser/friskolernes-udeskolekursus/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/den-skilte-familie-ansvar-etik-og-kommunikation/
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Kalender 

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

»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

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

»Nye Fælles Mål« 
17. marts, 31. marts og 8. april
Hhv. Roskilde, Århus og Odense

»Friskolernes Udeskolekursus« 
1.-2. april + 5. september
Anneberg Vandrerhjem

»Den skilte familie« 
20. april 
Friskolernes Hus, Båring

»Matematikvejleder modul I« 
25.-27. april 
Brogården

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.

http://www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
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/nye-faelles-maal/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/friskolernes-udeskolekursus/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/den-skilte-familie-ansvar-etik-og-kommunikation/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/matematikvejleder-modul-i/

