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Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om frisko-

ler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler 

og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede 

frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie 

skoler m.v.) 

Hermed sendes udkast til forslag til Lov om ændring af lov om friskoler 

og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov 

om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgra-

der, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.) i 

høring. 

 

Regeringen indgik den 25. januar 2019 aftale med Dansk Folkeparti om 

bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler. Aftalen indeholder 

initiativer vedrørende frihed, donationer og tilsyn:  

 

Frihed 

Aftalen indebærer; 

 At der i friskoleloven og lov om private gymnasier mv. indføres mu-

lighed for etablering af afdelinger  

 At der i friskoleloven indføres mulighed for varetagelse af admini-

strative opgaver  

 At der i friskoleloven indføres mulighed for etablering af klubtilbud 

fra 4. klasse.  

 

Donationer 

Aftalen indebærer, at der i friskoleloven, lov om efterskoler og frie fag-

skoler samt lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser ind-

føres følgende stramninger: 

 En forbudsmodel mod udenlandske donationer 

 En forklar eller afvis-model (dvs. skriftlig redegørelse ved donatio-

ner over 20.000 kr.) 

 Et totalforbud mod anonyme donationer. 
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Tilsyn 

De ændringer i tilsynet med de frie grundskoler, som blev sikret med 

aftalen om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler fra 18. marts 

2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 

Det Konservative Folkepart, som Socialdemokratiet, Socialistisk Folke-

parti og Radikale Venstre senere tiltrådte, og med aftalen om styrket til-

syn med de frie grundskoler fra 7. november 2017 mellem regeringen 

(Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, 

harmoniseres med den nye aftale med tilsynet med efterskoler, frie fag-

skoler og private gymnasier gennem:  

 Indførelse af frihed og folkestyrekrav  

 Vurdering af personkredsen ved oprettelse af nye skoler 

 Tilsynet kan deltage som observator på møder på skolen 

 Styrket tilsyn med skolernes leje af bygninger 

 Etablering af whistleblowerordning. 

 

Herudover indeholder lovforslaget en række bestemmelser om godken-

delse af frie skoler, som følger op på aftalen fra den 7. november 2017 

om styrket tilsyn med de frie grundskoler. Det drejer sig om, at: 

 Initiativkredsen på nye frie skoler skal underskrive en erklæring om 

overholdelse af frihed- og folkestyrekravet og uafhængighedskravet 

og indlevere svar på obligatoriske spørgsmål ved personligt frem-

møde i Undervisningsministeriet 

 Bestyrelsesmedlemmer ved deres tiltrædelse på en skole omfattet af 

godkendelsesordningen skal underskrive en erklæring om overhol-

delse af frihed- og folkestyrekravet og uafhængighedskravet svaren-

de til den for initiativkredsen 

 Bestyrelsesmedlemmer ved allerede eksisterende skoler skal kunne 

pålægges at underskrive erklæringen som led i STUK’s tilsyn 

 Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

Eventuelle bemærkninger til lovudkastet skal være ministeriet i hænde 

senest tirsdag den 19. februar 2019 klokken 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til: AGRGRUND@uvm.dk med emnet ”Hø-

ringssvar frie skoler”. 

 

Spørgsmål til udkastet til lovforslag kan rettes til undertegnede.  

 

Lovforslaget forventes fremsat i marts 2019. Alle høringssvar, herunder 

høringssvar modtaget efter høringsfristen, vil blive sendt til Folketingets 

Undervisningsudvalg. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Karen Peytz 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 51 66 

Karen.Peytz@uvm.dk 


