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Til myndigheder og organisationer m.v. på vedlagte høringsliste 

 

Høring over fem bekendtgørelser om henholdsvis (1) godkendelse 

af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, (2) godkendelse af frie 

grundskoler uden statstilskud, (3) godkendelse af efterskoler og 

frie fagskoler, (4) godkendelse af private institutioner for gymnasi-

ale uddannelser og (5) bestyrelsesmedlemmers erklæringer 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender hermed i høring udkast 

til følgende fem bekendtgørelser: 

 

 Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker 

statstilskud 

 Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstil-

skud 

 Bekendtgørelse om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler 

 Bekendtgørelse om godkendelse af private institutioner for gymna-

siale uddannelser 

 Bekendtgørelse om bestyrelsesmedlemmers erklæringer 

 
Bekendtgørelserne udmønter dele af lov nr. 563 af 7. maj 2019 om æn-

dring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler 

og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannel-

ser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med 

de frie skoler m.v.). 

Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud 

Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud 

Bekendtgørelserne viderefører i det væsentlige de gældende bekendtgø-

relser nr. 1162 af 25. september 2018 om godkendelse af frie grundsko-

ler, der ønsker statstilskud, og nr. 1163 af 25. september 2018 om god-

kendelse af frie grundskoler uden statstilskud.  

 

De vigtigste ændringer er følgende: Der er indskrevet et krav om, at an-

søgninger om godkendelse skal indgives ved personligt fremmøde. End-

videre er det præciseret, at senere tilkomne medlemmer af initiativkred-

sen skal indsende en underskrevet besvarelse af spørgsmålene til brug for 
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styrelsens vurdering af, om skoleinitiativet kan godkendes, ligesom der er 

indsat en bestemmelse om, at initiativkredsens medlemmers udfyldte og 

underskrevne erklæring skal offentliggøres på skolens hjemmeside senest 

ved undervisningens påbegyndelse.  

 

Bekendtgørelse om godkendelse af efterskoler og frie fagskoler  

Bekendtgørelse om godkendelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser 

Bekendtgørelserne svarer i indhold og opbygning stort set til bekendtgø-

relsen om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud, jf. 

umiddelbart ovenfor. Bekendtgørelserne fastsætter nærmere regler om 

godkendelsesordningerne for de forskellige skoleformer, herunder bl.a. 

hvilket materiale styrelsen skal modtage ved initiativkredsens personlige 

fremmøde og fristerne herfor samt om offentliggørelse af visse dele af 

materialet.  

 

Bekendtgørelse om bestyrelsesmedlemmers erklæringer 

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om indholdet af de erklærin-

ger om frihed og folkestyre-kravet m.v. (bilag 1-4), som bestyrelsesmed-

lemmer skal underskrive ved tiltrædelse på skoler og kurser godkendt ef-

ter ovennævnte ordninger eller i forbindelse med et tilsyn. Erklæringerne 

– som i udformning og indhold er baseret på de tilsvarende erklæringer, 

som afgives til brug for behandlingen af godkendelsesansøgningerne – 

skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 
Udkast til bekendtgørelserne er ligeledes offentliggjort på Høringsporta-
len. 
 
Høringssvar bedes sendt til sft@stukuvm.dk senest den 19. december 
2019. I emnefeltet bedes angivet ”Høring over fem bekendtgørelser – 
[afsenders navn]”. 

 

Med venlig hilsen 

 

Laura Stæhr Hansen 

Fuldmægtig 
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