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Høring over udkast til revidering af bekendtgørelse på friskoleområdet  

 

Vedlagt fremsendes udkast til bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie 

grundskoler m.v. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal anmode om de bemærkninger, som bekendtgørelses-

udkastet måtte give anledning til. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest 

fredag den 10. november 2017, kl. 12.00. 
 
Bemærkningerne bedes sendt til følgende e-mailadresse:  
camilla.green.schwartzbach@stukuvm.dk med angivelsen ”Høringssvar” i emnefeltet. 

 

Den 18. marts 2016 blev der indgået en politisk aftale om styrkelse af kvaliteten på de frie grund-

skoler. Efterfølgende blev der den 10. maj 2016 indgået en delaftale om tilsyn med frie skoler 

som led i den samlede aftale om religiøse forkyndere. Disse to aftaler blev udmøntet ved lov nr. 

1563 af 13. december 2016 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov 

om efterskoler og frie fagskoler.  

 

Nærværende bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. 

blev som følge af ovenstående lovændring revideret med ikrafttræden den 6. januar 2017. 

 

Bestemmelser i friskoleloven om udskudt ikrafttræden af blandt andet den tilsynsførendes funk-

tionsperiode, som pr. 1. januar 2018 vil være 2 år i stedet for 4 år, og de politiske aftalers fokus på 

blandt andet en styrket tilsynserklæring, herunder at tilsynserklæringerne ensrettes i et digitalt 

format, kræver dog yderligere ændringer i bekendtgørelsen. 

 

Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2018. 

 

Der er særligt ændret/tilføjet følgende i bekendtgørelsesudkastet: 

- Funktionsperioden for tilsynsførende er i § 3, stk. 1, sat ned fra 4 år til 2 år i overens-
stemmelse med lovændringen ved lov nr. 1563 af 13. december 2016. 

- Der er i § 6, stk. 2, foretaget en tilføjelse vedrørende betinget certificering. Denne æn-
dring er i overensstemmelse med den praksis som styrelsen allerede har på området. 

- Der er i § 22 tilføjet en bestemmelse omkring den digitale tilsynserklæring i overens-
stemmelse med de politiske aftaler nævnt ovenfor. 

- På baggrund af henvendelser til styrelsen fra tilsynsførende er der i § 24 foretaget en op-
justering af godtgørelsessatserne til de tilsynsførende, idet satserne ikke er ændret siden 
2005.  

- Der er herudover foretaget mindre opdateringer i henhold til lovens regler og almindelig 
sprogbrug. 

 
Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede. 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Green Schwartzbach 

Fuldmægtig  

Direkte tlf. 33 92 53 29 

camilla.green.schwartzbach@stukuvm.dk 


