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Emne:	Høringssvar	–	”Ændring	om	valg	og	certificering	af	 tilsynsførende	ved	frie	grundskoler	
mv.	
 
Dansk Friskoleforening vil først og fremmest gerne takke for muligheden for at udtale sig om det foreliggen-
de udkast.  
 
 
Dansk Friskoleforening har bemærkninger til følgende punkter i ”Bekendtgørelse om valg og certificering af 
tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.”: 
 
 
Ad tilføjelsen i §6, stk. 2:Betinget fornyelse af certificering af tilsynsførende. 

Bemærkninger:  
- Det anbefales, at adgangen til at få bevilget en ”betinget gencertificering” bør være strammere 

end den opleves ved en ”betinget certificering”. Dette da modtagerene allerede besidder nødven-
dige kendskab og indsigt til at man med rette må forvente, at de selv sikrer rettidig overholdelse 
af kravene for en recertificering. 

- Formålet med en opstramning er, at det får en normativ effekt på de tilfælde af ansøgninger der er 
grundet i glemsomhed og sjusk.  

- Det anerkendes at der skal og bør bevilges ”betinget gencertificering”, hvis og såfremt et uddan-
nelsesforløb, som krav for gencertificeringen, i god tid er planlagt og søgt afholdt, men hvor den 
tilsynsførende bliver forhindret i gennemførsel grundet eksempelvis sygdom, dødsfald i familien 
eller lignende.  

- Manglende rettidig omhu fra den tilsynsførende der skal recertificeres, bør Styrelsen være påpas-
selig med at acceptere som begrundelse. 

- Dog kan der være geografiske årsager der, kombineret med at en tilsynsførende maksimalt kan 
have 5 skoler, medfører at udvalget af certificerede, kan medføre behov for en lempeligere ad-
gang til at få bevilliget en ”betinget recertificering”. 

- Certificerede tilsynsførende får besked om kravet om gencertificering 2 år før fristen og der er 2 
årlige gencertificeringskurser – altså 4 muligheder for rettidigt at gennemføre det krævede uddan-
nelsesforløb fra man modtager information derom. Gennemføres uddannelsen ikke i denne perio-
de, bør styrelsen være påpasselig med at tildele ”betinget recertificering”. 

 
 
 
Ad tilføjelsen i §6, stk. 5: Højst 5 skoler pr. tilsynsførende. 

Bemærkninger:  
- Det fremgår af Friskolelovens § 9b, stk. 6, 3. pkt. at undervisningsministeren ”i helt særlige til-

fælde” kan ”godkende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere skoler end 5”. Det foreslås 
derfor at denne modifikation enten tages med i bekendtgørelsen, eller at man ikke fremhæver et 
maksimum på 5 skoler i bekendtgørelsen, da det allerede er gældende inkl. Modifikation jf. fri-
skolelovens § 9b, stk. 3. 



 

 
 Ad tilføjelsen § 22 om digital tilsynserklæring: 

Bemærkninger:  
- Perioden for hvornår den digitale tilsynserklæring skal være afgivet, er angivet til perioden mel-

lem d. 1. maj og d. 30. juni.  
- Dansk Friskoleforening anser såvel den tidsmæssige placering som periodens længde for at være 

problematisk, såvel i forhold til formålet med tilsynserklæringen som i forhold til den tilsynsfø-
rendes arbejde. 

- Portalen bør være åben hele året – og portalen bør være et værktøj, som den tilsynsførende kan 
skrive i og udskrive sin erklæring fra, når denne skal forelægges for skolens forældrekreds. En til-
synsførende bør kunne vælge at fremlægge sin erklæring på et hvilket som helst tidspunkt i løbet 
af året. Den tilsynsførende skal jo selv tilrettelægge sin plan for arbejdet og har frihed og pligt til 
at disponere dette efter det konkrete omstændigheder. Endvidere skal der tages højde for at der 
kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at vælge andre tidspunkter end det typiske.  

- Som regel afgiver tilsynsførende sin erklæring i forbindelse med at skolerne holder generalfor-
samling – ofte holdes valgmødet for evt. ny tilsynsførende i forbindelse med generalforsamlingen. 
Generalforsamlingerne holdes ofte i marts-april måned, bl.a. under hensyn til tidspunkterne for 
regnskabsaflæggelse. Der vil således gå lang tid mellem at den tilsynsførende præsenterer sin er-
klæring for forældrekredsen og det tidspunkt hvor den kan indtastes og gøres tilgængelig på sko-
lens hjemmeside. Det er utilfredsstillende for forældre og andre interessenter, at der kan gå lang 
tid fra erklæringen fremlægges til den kan ses på skolens hjemmeside – og der kan også være risi-
ko for, at der opstår forskelle mellem den præsenterede erklæring og den indtastedes. Sådanne 
forskelle kan opstå af forskellige og helt legitime årsager.  

 
 
 
  

Vi deltager gerne i det videre arbejde og står gerne til rådighed for yderligere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
på foreningens vegne 

 
 
 
 
 

Peter Bendix Pedersen       Søren Stein Brinck 
Formand         Sekretariatsleder 


