
HENSIGTSERKLÆRING 

mellem 

Regeringen 

og  

foreningerne for de frie grundskoler 

(Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Private Gymnasier og Studenterkur-
ser, Foreningen af Kristne Friskoler i Danmark og Deutsche Schul- und Sprachverein) 

  

Aftalens baggrund og formål 

Flere nyankomne flygtninge i Danmark vil i de kommende år lægge pres på kommunernes integrations-
opgave, herunder forberedelsen af de nyankomne til uddannelse og arbejdsmarked. De frie skoler kan 
bidrage med undervisningstilbud til de mange nyankomne flygtningebørn og dermed tage ansvar i for-
hold til at hjælpe kommunerne med at løse integrationsopgaven. 

Med denne aftale tilkendegiver foreningerne for de frie grundskoler og regeringen, at de har til hensigt 
at skabe rammerne for, at frie grundskoler kan tage del i ansvaret for at løse kommunernes integrati-
onsopgave.  

Flygtningebørn defineres i denne sammenhæng som børn, der er blevet meddelt ophold i Danmark. 

Aftalens indhold/forpligtelser 

• Foreningerne for de frie grundskoler tilkendegiver med aftalen, at frie grundskoler som samlet sek-
tor stiller kapacitet til rådighed for kommunerne til undervisning af flygtningebørn.  
 

• Undervisningen, som et flygtningebarn modtager på en fri grundskole, følger bestemmelserne i lov 
om friskoler og private grundskoler mv. 

 
• Undervisningen af flygtningebørn på frie grundskoler finansieres på baggrund af en aftalt pris mel-

lem den enkelte kommune og skole. 
 
• Skolerne indberetter aktivitetstal til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til brug for 

opfølgning på kommunernes anvendelse af kapaciteten. 

  



Udmøntning af aftalen 
 
• Kapacitet: Kapaciteten varierer fra kommune til kommune. Optagelsen af et flygtningebarn på en 

fri grundskole sker i samarbejde mellem skole og kommune, og den enkelte skole forpligter sig ikke 
på at optage flygtningebørn. Det konkrete optag afhænger af kommunernes anvendelse af den ka-
pacitet, som de frie grundskoler stiller til rådighed. 
 

• Finansiering: Et flygtningebarns undervisning på en fri grundskole finansieres fuldt ud af kom-
munale tilskud på baggrund af en aftalt pris mellem den enkelte kommune og skole. Skolerne skal 
have dækket sine udgifter. Der søges i samarbejde med KL fastsat en vejledende pris på et under-
visningsstilbud på en fri grundskole, men den aftalte pris kan variere fra skole til skole på grund af 
særlige behov hos målgruppen, forskelle i egenbetalingsniveauer mv.  

 
• Undervisning og tilsyn mv.: Et flygtningebarns undervisning på en fri grundskole følger bestem-

melserne i lov om friskoler og private grundskoler, herunder også de gældende bestemmelser om 
tilsyn. Undervisningen på frie grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke-
skolen. 
 

• Frie grundskolers tiltag  
• Skoleforeningerne vil gennem information opfordre skolerne til at tilbyde kommunerne kapaci-

tet til undervisning af flygtningebørn. 
• Skoleforeningerne yder vejledning/ rådgivning til skolerne, som kan bruges ved forhandlinger 

mellem skole og kommune. 
• Skoleforeningerne tager initiativ til uddannelse og inspiration til frie grundskoler, der indgår i 

opgaven med flygtningeundervisning.  
• Skoleforeningerne etablerer en platform for videndeling mellem friskoler og private grundsko-

ler. Målet er at kunne kvalificere skolerne løbende. 
• Skoleforeningerne bistår medlemsskoler og parter fra kommunerne med at etablere lokale net-

værk med det formål at kunne videndele, men også kunne samarbejde om forskellige fælles til-
tag, events og arrangementer, møder, temadage og kurser, der arrangeres af kommunerne 
og/eller skoleforeningerne, og som kan stilles til rådighed for både folkeskoler og frie grund-
skoler. 

 
• Indberetning af aktivitetstal: De frie grundskoler indberetter aktivitetstal til Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling til brug for opfølgning på kommunernes anvendelse af skolernes kapa-
citet. Flygtningebørnene indgår som del af skolens samlede aktivitet i forhold til kravet om mind-
steaktivitet (klassetrinskravet i friskolelovens § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskravet i friskolelovens § 19, 
stk. 1,), men indgår ikke i den statstilskudsudløsende aktivitetsopgørelse. 
 

 


