
Fremsat den 6. oktober 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om
efterskoler og frie fagskoler

(Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016 foretages
følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter ”elevernes”: ”demo-
kratiske dannelse og deres”.

2. I § 1 a, stk. 4, ændres ”henholdsvis” til: ”og”.

3. I § 9 a, stk. 1, nr. 2, udgår ”og”.

4. I § 9 a, stk. 1, nr. 3, indsættes efter ”§ 2, stk. 3, 1. pkt.”: ”,
og”.

5. I § 9 a, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nr. 4:
»4) donationer til skolen.«

6. I § 9 b, stk. 1, 1. pkt., ændres ”4 år” til: ”2 år”.

7. I § 9 b, stk. 2, nr. 4, ændres: ”grundskole, eller” til:
”grundskole,”, og i nr. 5 ændres ”1-4. ” til: ”1-4, eller”.

8. I § 9 b, stk. 2, indsættes som nr. 6:
»6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, jf. stk.

1, have været elev på skolen eller gift eller nært be-
slægtet med en elev på skolen eller have været omfattet
af nr. 1-5.«

9. I § 9 b indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsfø-

rende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i seks
år i alt på skolen. Ministeren for børn, undervisning og lige-
stilling kan dog i helt særlige tilfælde godkende en fravigel-
se af 2. pkt.

Stk. 5. Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som
har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt.,
kan en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen,
hvis pågældende inden for de seneste 2 år forud for det
skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen,
medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsfø-
rende kan dog, efter en periode på 5 år siden den pågælden-
de har fungeret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges
som tilsynsførende.

Stk. 6. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltræ-
delsen indberette skriftligt til Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling, hvilke skoler den eller de tilsynsfø-
rende fører tilsyn med. En tilsynsførende kan højst føre til-
syn med fem skoler ad gangen. Ministeren for børn, under-
visning og ligestilling kan dog i helt særlige tilfælde god-
kende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem
skoler.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.

10. I § 9 c indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn,

som har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2.
pkt., skal den tilsynsførende gennemgå den del af det uddan-
nelsesforløb, som er nævnt i stk. 3, der særligt vedrører kra-
vet i § 1, stk. 2, 2. pkt., hvis det ikke tidligere er erhvervet,
eller hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsførende
har gennemført uddannelsesforløbet. Ministeren for børn,
undervisning og ligestilling kan dog i helt særlige tilfælde
fravige 1. pkt.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

11. I § 9 d indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklærin-

gen, jf. stk. 4, oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regn-
skabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme
donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.
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Er det tilfældet, skal donators navn og adresse samt størrel-
sen af donationen eller donationerne oplyses. Tilsynserklæ-
ringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede
størrelse af alle donationer og om størrelsen af hver enkel
anonym donation på mere end 20.000 kr. ekskl. moms.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

12. I § 9 d, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres ”formen for afgi-
velse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4” til: ” ind-
holdet i og om formen for afgivelse af den tilsynserklæring,
der er nævnt i stk. 4, herunder regler om, at tilsynserklærin-
gen skal afgives i elektronisk form, og om i hvilket digitalt
format tilsynserklæringen skal afgives”.

13. I § 9 g indsættes efter stk. 1 som nye stykker 2 og 3:
»Stk. 2. Som led i et skærpet tilsyn med fokus på, hvor-

vidt en skole lever op til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., deltager
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som ob-
servatør ved skolens bestyrelsesmøder samt eventuelle gene-
ralforsamlinger og forældremøder. Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling kan udpege en observatør til at
deltage i de nævnte møder på ministeriets vegne.

Stk. 3. Videregiver ministeren for børn, undervisning og
ligestilling til brug for udøvelsen af tilsynet dokumenter, der
ifølge lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltnin-
gen eller forvaltningsloven er interne, til en udpeget obser-
vatør, mister dokumenterne ikke som følge heraf deres inter-
ne karakter. Dokumenter, der er udarbejdet af observatøren
og ikke afgivet til udenforstående, anses i henhold til lov om
offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven for interne
dokumenter, selv om de er videregivet fra observatøren til
ministeren, hvis dette sker som led i udøvelsen af tilsynet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

14. I § 10 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Med virkning fra den 1. januar 2017 fradrages i

forbindelse med fastsættelsen af det gennemsnitlige tilskud

pr. årselev, jf. § 10, stk. 3, i lov om friskoler og private
grundskoler m.v., i 2017 et beløb til de frie grundskolers
samlede bidrag til finansieringen af Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestillings omkostninger i forbindelse
med varetagelsen af opgaverne efter § 9 b, stk. 6, og § 9 d,
stk. 6. Beløbet opgøres som det samlede bidrag til Ministeri-
et for Børn, Undervisning og Ligestilling delt med antallet
af årselever, der er budgetteret med på finansloven. Det
samlede bidrag til Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-
gestilling fastsættes på finansloven.«

15. I § 17, stk. 3, indsættes efter ”i forbindelse med”: ”intro-
duktionskurser og”.

§ 2

I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1076 af 8. juli 2016 foretages
følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres ”henholdsvis” til: ”og”.

2. Overskriften før § 23 c affattes således:

»Tilskud til befordring i forbindelse med
introduktionskurser og brobygning«

3. I § 23 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter ”i forbindelse med”:
”introduktionskurser og”.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Stk. 2. § 1, nr. 6 og nr. 8, og friskolelovens § 9 b, stk. 4,

som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, har dog først virkning
fra den 1. januar 2018.
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1. Indledning

Med lovforslaget foreslås en ændring af formålsbestemmel-
sen i lov nr. 1075 af 8. juli 2016 om friskoler og private
grundskoler m.v. (friskoleloven), således at det udtrykkeligt
fremgår, at de frie grundskoler også efter deres formål og i
hele deres virke skal styrke elevernes demokratiske dannel-
se. Det foreslåede krav vil supplere de eksisterende krav, om
at frie grundskoler m.v. efter deres formål og i hele deres
virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke ele-
vernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-
og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem køn-
nene.

Med henblik på at vurdere, hvordan skolens bestyrelse og
skolen generelt forholder sig til overholdelse af frihed og
folkestyre-kravet foreslås det endvidere, at i de tilfælde,
hvor der føres et skærpet statsligt tilsyn med en skole, skal
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling deltage
som observatør på skolens bestyrelsesmøder, eventuelle ge-
neralforsamlinger og forældremøder.

Med lovforslaget sker der også en styrkelse af det lokale til-
syn og dermed forældrenes mulighed for at følge kvaliteten
på skolen. Det foreslås, at det lokale tilsyn styrkes med fo-
kus på den certificerede tilsynsførendes uvildighed, uddan-
nelse, valgperiode og på skærpede krav til udarbejdelsen af
den tilsynsførendes årlige tilsynserklæring.

Med henblik på større viden om, hvem der yder donationer
til skolerne, foreslås det, at der fastsættes nærmere krav om
oplysninger om donationer m.v.

Lovforslaget indeholder i øvrigt en mindre lovteknisk æn-
dring af friskoleloven og lov om efterskoler og frie fagsko-
ler som følge af folkeskolens forenklede Fælles Mål og en
mindre ændring af friskoleloven og lov om efterskoler og
frie fagskoler vedr. befordringstilskud til introduktionskur-
ser i 8. klasse.

2. Lovforslagets baggrund

Lovforslaget er en udmøntning af aftalen af 18. marts 2016
mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af kvali-
teten på de frie grundskoler, som senere er tiltrådt af Social-
demokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.
Drøftelserne forud for aftaleindgåelsen har bl.a. taget ud-
gangspunkt i behovet for en styrkelse af tilsynet med de frie
grundskoler og Rambølls rapport ”Evaluering af tilsynsord-
ningerne på de frie grundskoler”, marts 2015, hvor der bl.a.
peges på behovet for at styrke uvildigheden i tilsynet. End-
videre indeholder lovforslaget en udmøntning af forståelses-
papir om delaftale af 10. maj 2016 om frie skoler, som ind-
går i en samlet pakke, der skal dæmme op for religiøse for-
kyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og
understøtte parallelle retsopfattelser. Efter delaftalen, der er
indgået mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti, er der enighed om, at det
statslige tilsyn med de frie grundskoler skal skærpes yderli-
gere. Radikale Venstre har efterfølgende tiltrådt delaftalen.
Delaftalen bygger ovenpå aftalen af 18. marts 2016 om styr-
kelse af kvaliteten på de frie grundskoler.

Den grundlovssikrede frihed til at vælge et andet undervis-
ningstilbud end folkeskolens har bestået i mere end 100 år,
og i endnu længere tid har de frie grundskoler været et vig-
tigt alternativ til det offentlige skolesystem. Med friskolelo-
ven og de statslige regler om tilskud til frie grundskoler er
der mangfoldige muligheder for – af pædagogiske, religiøse,
ideologiske eller andre grunde – at vælge et andet skoletil-
bud end folkeskolen. Mangfoldigheden blandt de frie grund-
skoler er vigtige udtryk for, at frihed og folkestyre er centra-
le værdier i det danske samfund. Danmark har en lang sko-
letradition med et stærkt fokus på børn og unges demokrati-
ske dannelse. Knap en femtedel af landets grundskoleelever
går i skole på en fri grundskole. De frie grundskoler har bl.a.
derfor en vigtig rolle i samfundet i udviklingen af den demo-
kratiske dannelse hos den store gruppe af børn og unge, som
får deres grundskoleundervisning her. Friskolelovens fokus
på, at skolerne skal forberede eleverne på at leve i et sam-
fund som det danske med frihed og folkestyre er ligeledes
udtryk for den vigtige rolle, som de frie grundskoler har i
samfundet.
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Partierne bag aftalen af 18. marts 2016 bakker op om den
frie skoletradition som en central mulighed i det danske ud-
dannelsessystem og anerkender, at langt de fleste frie grund-
skoler er velfungerende. Aftalepartierne ønsker samtidig at
medvirke til, at de få udfordrede frie grundskoler retter op
på kvaliteten i forhold til arbejdet med frihed og folkestyre
og understøtter skolernes arbejde med, at eleverne forbere-
des bedst muligt til at leve i et frit demokratisk samfund
med respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettig-
heder.

De frie grundskolers arbejde med lovgivningens krav om at
forberede eleverne til at leve i et demokratisk samfund som
det danske med frihed og folkestyre skal derfor understøttes
gennem en række initiativer i aftalen af 18. marts 2016, der
øger fokus på demokratisk dannelse, styrker fokus på skoler
med udfordringer i forhold til frihed og folkestyre-kravet, og
i forhold til det lokale tilsyn med frie grundskoler styrker
forældrenes mulighed for at følge kvaliteten på skolen.

Som følge af forståelsespapir om delaftale af 10. maj 2016
om frie skoler foreslås tilsynet på de frie grundskoler skær-
pet yderligere med den hensigt at målrette tilsynsindsatsen
mod skoler, der udviser risikoadfærd eller er under skærpet
tilsyn. Skærpelserne omfatter bl.a. indsættelse af en ekstern
statsligt udpeget observatør på skolens bestyrelsesmøder
mv., mere systematisk anvendelse af uanmeldte tilsynsbe-
søg, brug af oplysninger fra kommuner, inddragelse af op-
lysninger fra andre myndigheder i tilsynet, skærpet økono-
misk tilsynspraksis, skærpelse af ordningen med den certifi-
cerede tilsynsførende, undersøgelse af tælleregler og ud-
skrivning af elever kort tid før prøveaflæggelse og styrket
tilsyn med donationer til skolen.

3. Lovforslagets indhold

3.1. Demokratisk dannelse

3.1.1. Gældende ret

Det følger af friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt., at de frie
grundskoler efter deres formål og i hele deres virke skal for-
berede eleverne til at leve i et samfund som det danske med
frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kends-
kab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneske-
rettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Bestemmelsen indebærer bl.a. en forpligtelse for de frie
grundskoler til at undervise eleverne i principperne for det
danske folkestyre og bibringe eleverne en demokratisk for-
ståelse. De frie grundskoler skal således forberede eleverne
til at kunne fungere som samfundsborgere i Danmark og
herunder til at erkende og respektere, at der kan være for-
skellige holdninger til etiske, religiøse eller politiske spørgs-
mål mv., hvilket er en forudsætning for folkestyret. Bestem-
melsen indebærer således allerede i dag et krav om, at de
frie grundskoler skal udvikle og styrke elevernes demokrati-
ske dannelse.

3.1.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Med den foreslåede ændring af bestemmelsen i friskolelo-
vens § 1, stk. 2, 2. pkt., fastsættes det, at de frie grundskoler
skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse.

Baggrunden for forslaget og de politiske aftaler, som lovfor-
slaget bygger på, er overvejelser om, hvorvidt der kan være
sikkerhed for, at alle skoler som følge af bestemmelsen om
frihed og folkestyre eller i øvrigt efter egen overbevisning
efter deres formål og i hele deres virke aktivt udvikler og
styrker elevernes demokratiske dannelse. Det er vurderet, at
der er behov for den foreslåede ændring af bestemmelsen.

Begrebet demokratisk dannelse fremgår ikke udtrykkeligt af
folkeskoleloven. Det følger imidlertid af bemærkningerne til
lovforslag nr. L 170 af 1. marts 2006, jf. Folketingstidende
Tillæg A, side 5794 ff, som vedtaget ved lov nr. 572 af 9.
juni 2006, at folkeskolen bl.a. har til formål at udvikle ele-
vernes forståelse og ansvarsfølelse for andre mennesker som
aktiv deltager i et demokratisk samfund, ligesom folkesko-
len skal udvikle eleverne til at have en åben og tolerant
holdning over for andres meninger og holdninger. Det følger
endvidere af folkeskolelovens § 1, stk. 1, at folkeskolen bl.a.
skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling, ligesom
folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medan-
svar, rettigheder og pligter i samfundet med frihed og folke-
styre, jf. folkeskolelovens § 1, stk. 3. Folkeskolens virke
skal derfor ifølge lovens § 1, stk. 3, være præget af åndsfri-
hed, ligeværd og demokrati. Det forudsættes således i folke-
skoleloven, at folkeskolen skal udvikle og styrke elevernes
demokratiske dannelse.

Folkeskolen må ikke søge at påvirke eleverne i retning af
bestemte religiøse eller andre livsanskuelser eller politiske
opfattelser. De frie grundskoler kan derimod efter friskolelo-
ven i deres undervisning og virke i øvrigt bygge på bestemte
religiøse eller andre livsanskuelser eller politiske opfattelser.
Det er derfor tilladt for disse skoler gennem deres undervis-
ning og virke i øvrigt at søge at påvirke eleverne i retning af
den enkelte skoles eget holdningsmæssige grundlag – og til-
lige imod andre holdningsmæssige livsanskuelser, som efter
skolens opfattelse ikke er foreneligt med skolens.

Denne principielle frihed til valg af egen holdningsmæssig
livsanskuelse er afgørende i et demokratisk samfund. Det er
derfor ligeledes afgørende, at alle børn og unge – også ele-
verne på alle frie grundskoler – udvikler den nødvendige de-
mokratiske dannelse til at kunne respektere og bakke op om,
at enhver borger i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre har ret til og skal have reel mulighed for at nyde
denne frihed.

Lovforslaget indebærer, at det foreslås, at de frie grundsko-
ler – ligesom folkeskolen – skal styrke og udvikle elevernes
demokratiske dannelse, uanset at de frie grundskoler – mod-
sat folkeskolen – må søge at påvirke deres elever i retning af
den enkelte skoles eget holdningsmæssige grundlag. Det be-
tyder, at der i en fri grundskole stedse i dens virke skal her-
ske en vågen opmærksomhed på, at dens lovlige holdnings-
påvirkning af eleverne ikke kan ødelægge eller skade deres
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demokratiske dannelse. Ændringen af bestemmelsen frem-
hæver, at skolens lovlige holdningspåvirkning af eleverne
skal ske på en måde, som bidrager til udviklingen af eleve-
rnes demokratiske dannelse. Det betyder bl.a., at eleverne
herigennem skal opnå forudsætning for aktiv medvirken i et
demokratisk samfund med respekt og anerkendelse af mang-
foldige synspunkter og livsanskuelser hos borgerne. Eleve-
rne skal også opnå forståelse for deres egne og andres demo-
kratiske muligheder for individuelt og i fællesskabet at bi-
drage til udvikling og forandring i fx skolen eller det danske
samfund samt forståelse af såvel det nære demokrati i hver-
dagen på skolen og i samfundet, som det nationale og globa-
le perspektiv.

Begrebet demokratisk dannelse er allerede anvendt i lov nr.
1076 af 8. juli 2016 om efterskoler og frie fagskoler samt
lov nr. 1605 af 26. december 2014 om folkehøjskoler. Lige-
som det således allerede er sket i forhold til folkehøjskoler-
nes hovedsigte vil den foreslåede ændring af bestemmelsen
understrege skolernes opgave om i al undervisning og i hele
deres virke i øvrigt at sigte efter at danne deres elever til en-
gagerede borgere med lyst og evne til aktivt demokratisk
medborgerskab i et retssamfund som det danske med frihed
og folkestyre og grundlæggende friheds- og menneskerettig-
heder, herunder ligestilling mellem kønnene. Der henvises
nærmere herom til bemærkningerne nedenfor til den foreslå-
ede bestemmelse. Dette skal ikke alene fremgå formelt af
skolens formål og læringsmål m.v., men også i hele skolens
faktiske liv og virke.

Den foreslåede ændring af bestemmelsen om, at elevernes
demokratiske dannelse skal udvikles og styrkes vil også
kunne indebære, at en skoles bestyrelse til skolens ledere,
lærere og øvrige ansatte må skulle præcisere skolens krav,
herunder det til enhver tid på skolen gældende dekorum-
krav, for at sikre, at skolens også altid i praksis vil kunne le-
ve op til lovens krav på dette punkt. Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling vil i udmøntningen af lovæn-
dringen indgå nærmere drøftelser med skolernes foreninger
med henblik på at vejlede skolerne om deres opgaver efter
den ændrede bestemmelse om frihed og folkestyre. Dette vil
ske med respekt af skolernes frihed og de frie grundskolers
særegne karakter.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 1.

3.2. Skærpet tilsyn med frihed og folkestyre

3.2.1. Gældende ret

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan føre et
skærpet tilsyn med en fri grundskole. De nærmere regler om
tilsynsprocessen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1172 af 12.
december 2011 om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede
tilsyn med undervisningen på en fri grundskole.

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen (i dag Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
af egen drift iværksætter et skærpet tilsyn med undervisnin-
gen på en fri grundskole, jf. § 9 g, stk. 1, i friskoleloven,

hvis styrelsen på baggrund af det almindelige tilsyn vurde-
rer, at der er anledning til tvivl om,

1) hvorvidt skolens undervisning efter en helhedsvurdering
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,
jf. lovens § 1, stk. 2, 1. pkt., eller

2) hvorvidt skolen lever op til kravet om efter sit formål og i
hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og
styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mel-
lem kønnene, jf. lovens § 1, stk. 2, 2. pkt.

Styrelsen beslutter inden for rammerne af friskoleloven og
bekendtgørelsen, hvorledes det skærpede tilsyn skal gen-
nemføres, herunder om tilsynet skal omfatte både kravet om
at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen og frihed og folkestyre-kravet.

For så vidt angår tilsynet med, om en skole opfylder kravet
om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre, fremgår det af bekendtgø-
relsens § 6, at der i vurderingen heraf kan indgå alle dele af
skolens virksomhed, herunder skolens undervisning og for-
holdene på skolen i øvrigt.

Tilsynets hovedområder ved vurderingen af frihed og folke-
styre er anført i bekendtgørelsens bilag 3. Heraf fremgår
bl.a., at bestemmelsen om, at skolen skal forberede eleverne
til at leve i et samfund med frihed og folkestyre m.v., går på
tværs af alle fag og fagområder og omfatter hele skolens vir-
ke. Styrelsens undersøgelser omfatter bl.a. følgende hoved-
områder: Skolens grundholdning, skolens mål og intentio-
ner, skolens undervisning og læreprocessen, udbytte af un-
dervisningen og skolens samlede virksomhed. Som en del af
skolens hele virke anses også skolens egen vægtning af sam-
arbejde mellem lærere, forældre og elever, og hvilken betyd-
ning skolen tillægger det at arbejde med elevernes medind-
flydelse på skolens dagligdag.

Tilsynet med frihed og folkestyre vil også kunne omfatte
skolens praksis med hensyn til optagelse af elever og sko-
lens ansættelse og afskedigelse af personale. Det vil fx være
i strid med kravet om frihed og folkestyre, hvis skolen i sin
optagelses- eller ansættelsespraksis udøver diskrimination
på baggrund af køn eller etnisk oprindelse.

Når styrelsen har en skole under skærpet tilsyn i forhold til
frihed og folkestyre overtager styrelsen de facto den lokale
tilsynsførendes rolle med at vurdere skolens efterlevelse af
kravet.

Efter den gældende tilsynspraksis har Styrelsen for Under-
visning og Kvalitets tilsynsmedarbejdere som udgangspunkt
ikke samtaler med eleverne, men kan besvare spørgsmål fra
eleverne under tilsynsmedarbejdernes observation af under-
visning på skolen. Tilsynsmedarbejderne kan også under ob-
servationen af undervisning tage kontakt til eleverne og læ-
reren for at afklare spørgsmål om konkrete aktiviteter, an-
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vendte materialer og lignende. Tilsynsmedarbejderne aftaler
med skolens leder, om og hvordan eleverne orienteres om
deres tilstedeværelse på skolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet retter efter den gæl-
dende tilsynspraksis ikke henvendelse til andre myndigheder
med henblik på en systematisk inddragelse af deres erfarin-
ger og observationer med en friskole, der er under skærpet
tilsyn.

3.2.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det fremgår af aftalen af 18. marts 2016, at Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet fremover ved gennemførelsen af
et skærpet tilsyn med en skole altid skal lade indgå både op-
fyldelse af stå mål med-kravet og frihed og folkestyrekravet.
En mere indgående undersøgelse af skolens opfyldelse af
frihed og folkestyre-kravet vil kun ske i tilfælde, hvor det
konkret vurderes relevant.

Stå mål med-kravet betyder, at frie grundskoler giver under-
visning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen, men skolerne kan tilrettelægge deres undervis-
ning efter egen overbevisning. Frihed og folkestyre-kravet
indebærer, at skolerne efter deres formål og i hele deres vir-
ke skal forberede eleverne på at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke ele-
vernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-
og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem køn-
nene.

Når styrelsen har en skole under skærpet tilsyn vil det – som
hidtil – også fremover betyde, at styrelsen de facto overtager
den lokale tilsynsførendes rolle. Styrelsens tilsyn med un-
dervisningen på en skole under skærpet tilsyn vil fremover
have styrket fokus på, om undervisningen ikke alene opfyl-
der stå mål med-kravet, men også bidrager til skolens opfyl-
delse af frihed og folkestyre-kravet. Det vil navnlig gælde
skolens undervisning i dansk og dansk som andetsprog, hi-
storie og samfundsfag samt undervisningen i det obligatori-
ske emne sundheds- og seksualundervisning og familie-
kundskab. Undervisningen i de øvrige fag og obligatoriske
emner vil også indgå i styrelsens tilsyn, i det omfang det er
relevant.

Med henblik på, at styrelsen kan få et bedre grundlag for at
vurdere, om en skole lever op til frihed og folkestyre-kravet,
foreslås det, at ministeret fast deltager som observatør på
skolens bestyrelsesmøder samt eventuelle generalforsamlin-
ger og forældremøder, når styrelsen har iværksat et skærpet
tilsyn med en skoles opfyldelse af kravet om frihed og fol-
kestyre. I praksis vil denne opgave blive varetaget af styrel-
sen på ministeriets vegne. Styrelsen kan dog udpege en eks-
tern sagkyndig til at varetage observatøropgaven for styrel-
sen. Hensigten med at indsætte en observatør er, at observa-
tøren kan indsamle oplysninger m.v. om drøftelser og be-
slutninger i forhold til hele skolens virke og skolens opfyl-
delse af kravet om frihed og folkestyre. Formålet med for-
slaget er, at styrelsen derved kan få bedre indblik i skolens

samlede virke, herunder indblik i hvordan skolens bestyrelse
forholder sig til frihed og folkestyre i forbindelse med drif-
ten af skolen.

Som følge af aftalen af 18. marts 2016 om styrkelse af kvali-
teten på de frie grundskoler vil styrelsen tillige gennemføre
en undersøgelse af bestyrelsens virksomhed, som indebærer
en undersøgelse af, om alle medlemmer af skolens bestyrel-
se behersker dansk i skrift og tale, som det er krævet i frisk-
olelovens § 5, stk. 7 og en gennemgang af bestyrelsens pro-
tokol over sine beslutninger, herunder eventuelle dagsorde-
ner og referater fra bestyrelsesmøder med henblik på at
identificere, om og hvordan bestyrelsen har fokus på opfyl-
delse af frihed og folkestyrekravet i forhold til hele skolens
virksomhed.

Indsættelsen af en i forhold til skolen ekstern observatør på
skolens bestyrelsesmøder, eventuelle generalforsamlinger
og forældremøder er en del af det skærpede tilsyn, som mi-
nisteriet (i praksis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
fører med en given skole i den periode, hvor skolen er under
skærpet tilsyn. Det vil sige, at observatørrollen indgår på li-
ge fod med de øvrige tilsynsaktiviteter i et skærpet tilsyn, og
oplysninger fremkommet på baggrund af observatørens ob-
servationer fra bestyrelsesmøder, eventuelle generalforsam-
ling og forældremøder vil indgå i vurderingsgrundlaget for
skolens overholdelse af frihed og folkestyre-kravet.

Den eksterne observatør vil som udgangspunkt være en
medarbejder fra styrelsen. Herved vil styrelsen i kraft af ob-
servatørrollen og de øvrige tilsynsaktiviteter kunne foretage
en samlet faglig vurdering af, om og i givet fald hvordan
skolen i undervisningen og i hele sit virke lever op til frihed
og folkestyrekravet. Ministeriet kan dog også vælge at udpe-
ge en person som observatør, der ikke er ansat i ministeriet
med tilhørende styrelser.

Observatøren virker for ministeriet, uanset om denne er en
medarbejder i ministeriet eller en ekstern person uden an-
sættelse i ministeriet.

Som led i et skærpet tilsyn undersøges fremover også skole-
hjem-samarbejdet ved gennemgang af eventuelle dagsorde-
ner og referater fra forældremøder med henblik på at vurde-
re, om frihed- og folkestyre-kravet adresseres i denne sam-
menhæng.

For at sikre et korrekt og dækkende grundlag for vurderin-
gen af skolens forhold til frihed og folkestyre-kravet i for-
bindelse med et skærpet tilsyn vil Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitets tilsynspraksis blive ændret sådan, at der
som led i tilsynet vil kunne indgå samtaler med eleverne,
herunder også uden tilstedeværelse af skoleleder eller lære-
re. Baggrunden herfor er, at elevernes oplevelse af undervis-
ningen og forholdene på skolen i øvrigt vil kunne bidrage til
at give et helhedsbillede af skolens undervisning m.v. Sam-
talerne vil endvidere kunne give anledning til, at styrelsen
undersøger konkrete elementer nærmere i skolens undervis-
ning og skolens forberedelse af eleverne til at leve i et sam-
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fund som det danske med frihed og folkestyre. Udtalelser fra
eleverne vil aldrig kunne stå alene i vurderingen af, om sko-
len lever op til kravene til skolens undervisning og virke i
øvrigt.

De nærmere rammer for samtaler mellem elever og tilsyns-
medarbejderne vil blive søgt aftalt mellem skolens leder og
tilsynsmedarbejderne. Udover de samtaler, der efter gælden-
de tilsynspraksis kan finde sted i forbindelse med observati-
on af undervisning, vil samtaler med eleverne som udgangs-
punkt foregå som pædagogiske tilsynssamtaler, fx med klas-
ser, med elevråd eller tilsvarende grupper i forbindelse med
styrelsens tilsynsbesøg. Samtalerne vil have en uformel ka-
rakter, og styrelsens spørgsmål og formen på samtalen vil
blive afpasset i overensstemmelse med elevernes alder og
modenhed og vedrøre undervisning og elementer i frihed og
folkestyre-kravet. Styrelsen vil som altovervejende hovedre-
gel tale med flere elever af gangen. Hvis en elev selv ønsker
en samtale alene, vil dette dog blive imødekommet. Det er
frivilligt for eleverne, om de ønsker at deltage i samtaler
med styrelsen.

Styrelsen vil i forbindelse med starten på et skærpet tilsyn
opfordre skolen til at orientere eleverne og deres forældre
om, at der er indledt et skærpet tilsyn, og at det betyder, at
eleverne kan møde tilsynsførende på skolen, som de er vel-
kommen til at kontakte selv, og som også kan forventes i et
vist omfang at bede om samtaler med eleverne om skolen.
Det vil i den forbindelse blive understreget over for forældre
og elever, at det er frivilligt for eleverne, om de vil tale med
de tilsynsførende. Hvis forældrene modsætter sig, at deres
børn taler med tilsynsmedarbejdere, vil det ligeledes blive
accepteret. Hvis alle forældre eller elever ikke ønsker at del-
tage i sådanne samtaler, vil det kunne indgå i helhedsbilledet
af skolen.

Som led i sit tilsyn med de frie grundskolers opfyldelse af
frihed og folkestyre-kravet kan Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet, hvis de konkrete omstændigheder tilsiger det,
have behov for at rette henvendelse til andre myndigheder –
typisk kommuner – der kan antages have relevante oplysnin-
ger om en given skoles virksomhed.

Kommunerne – eller de andre myndigheder, som det måtte
være relevant at rette henvendelse til – skal på styrelsens be-
gæring konkret videregive oplysninger om bekymrende for-
hold på en fri grundskole. Det følger af forvaltningslovens §
31, at en forvaltningsmyndighed, der er berettiget til at vide-
regive en oplysning, skal gøre dette på en anden forvalt-
ningsmyndigheds begæring, hvis oplysningen er af betyd-
ning for den anden forvaltningsmyndigheds virksomhed el-
ler for en afgørelse, som den anden forvaltningsmyndighed
skal træffe. Det gælder dog ikke, hvis videregivelsen påfører
myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den
interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger i medfør af forvaltningslovens
§ 31 vil som anført også efter omstændighederne kunne
komme på tale i forhold til andre myndigheder end kommu-

nerne, f.eks. udlændingemyndighederne, politiet og skatte-
myndighederne. Ministeren for børn, undervisning og lige-
stilling vil undersøge omfanget af det generelle behov for at
indhente oplysninger fra de pågældende, herunder – med
inddragelse af aftalekredsen – foretage en vurdering af de
rammer, som det eksisterende retsgrundlag opstiller herfor.

Hvis en kommune bliver bekendt med forhold, som kan give
anledning til bekymring om, hvorvidt en fri grundskole le-
ver op til frihed og folkestyre-kravet, vil det ofte være hen-
sigtsmæssigt (god forvaltningsskik), at kommunen – med re-
spekt af reglerne i forvaltningslovens § 28 om videregivelse
af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder – retter
henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet her-
om. Styrelsen vil henlede kommunernes opmærksomhed på
rækkeviden af frihed og folkestyre-kravet og styrelsens til-
syn med dets efterlevelse med henblik på, at kommunen ori-
enterer styrelsen i påkommende tilfælde.

Den almindelige mulighed for at rette henvendelse til styrel-
sen med henblik på indberetning om bekymrende forhold på
skoler vil blive synliggjort. Styrelsen vil orientere om mu-
ligheden, herunder vil der blive vejledt om muligheden på
styrelsens hjemmeside.

Et tilsynsforløb i forbindelse med et skærpet tilsyn gennem-
føres normalt indenfor en tre måneders periode. Der gen-
nemføres fremover mindst et uanmeldt tilsynsbesøg i den
pågældende periode på skoler, der er under skærpet tilsyn
for overholdelse af frihed og folkestyre-kravet. Hvis et
skærpet tilsyn forløber over en længere periode end tre må-
neder, aflægges der mindst et uanmeldt tilsynsbesøg pr.
kvartal. Og der gennemføres fremover mindst to uanmeldte
tilsynsbesøg på skoler, der udtrækkes i det kommende risi-
kobaserede tilsyn med overholdelse af frihed og folkestyre-
kravet.

Der gennemføres ligeledes mindst to uanmeldt tilsynsbesøg
på skoler, hvor styrelsen indleder en tilsynssag med en sko-
les overholdelse af frihed og folkestyre-kravet på baggrund
af henvendelser fra forældre, lærere, elever mv., oplysninger
fra kommuner eller omtale i pressen.

Styrelsen tilrettelægger det skærpede tilsyn med skoler såle-
des, at der sædvanligvis indledes med de mindst indgribende
tilsynsaktiviteter; først vil der blive indhentet en redegørelse
fra skolens bestyrelse og ledelse, og afhængig heraf vil der
herefter indgå anmeldte og/eller uanmeldte tilsynsbesøg på
skolen, og samtaler med skolens personale, ledelse og besty-
relse. Styrelsen vil i hver enkelt sag konkret vurdere, om der
kan være anledning til at tilrettelægge tilsynet anderledes, fx
hvis øjemedet med tilsynet risikeres at være forspildt, hvis
ikke der meget hurtigt foretages tilsynsbesøg på skolen.

Ovenstående initiativer til styrkelse af styrelsens tilsyns-
praksis i forhold til kravet om frihed og folkestyre vil indgå
i arbejdet med en kommende justering af bekendtgørelsen
om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med un-
dervisningen på en fri grundskole.
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Desuden vil styrelsen foretage en undersøgelse af elevvan-
dringer til og fra skoler for at afdække, hvorvidt skolerne
spekulerer i tællereglerne med det formål at opnå højere
statstilskud. Endvidere vil styrelsen undersøge omfanget af
elevudskrivninger kort før aflæggelse af folkeskolens prøver
for at afdække, om der er skoler, som benytter deres ret til
selv at vælge, hvilke elever, der kan optages på skolen, til at
udskrive elever med et fagligt dårligt resultat med henblik
på at opnå et højere fagligt resultat for skolen.

Endelig undersøges det, hvordan styrelsens tilsynspraksis i
forhold til at tilbageholde tilskud, afskære tilskud eller kræ-
ve tilskud tilbagebetalt kan skærpes i relation til skærpet til-
syn med frihed- og folkestyrekravet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 13.

3.3. Skærpelse af ordningen med certificerede tilsynsførende

3.3.1. Gældende ret

Efter de gældende regler vælges den eller de tilsynsførende
af forældrekredsen for højst 4 år ad gangen. Forældrekred-
sen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skole-
kommunen om at udpege den eller de tilsynsførende. Skolen
skal underrette Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling om, hvem der er valgt eller udpeget til at føre tilsyn.
De gældende krav til den tilsynsførendes habilitet og kvalifi-
kationer fremgår af friskolelovens § 9 b og § 9 c.

Den eller de tilsynsførende må, jf. lovens § 9 b, stk. 2, ikke:

1) tilhøre forældrekredsen,

2) være medlem af skolens bestyrelse,

3) være ansat på skolen,

4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri
grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer
fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller

5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfat-
tet af nr. 1-4.

Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som
tilsynsførende være certificeret i henhold til friskolelovens §
9 c.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan udstede
påbud til en certificeret tilsynsførende om inden for en nær-
mere bestemt frist at forbedre en mangelfuld tilsynsindsats.
Opfylder den eller de tilsynsførende ikke kravene til tilsynet
i henhold til loven eller regler fastsat i medfør heraf, kan mi-
nisteren for børn, undervisning og ligestilling udstede påbud
til forældrekredsen om inden for en nærmere angivet frist at
vælge en eller flere nye tilsynsførende eller at anmode kom-
munalbestyrelsen om at udpege en eller flere nye tilsynsfø-
rende.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling certifice-
rer efter indstilling fra skoleforeningerne de tilsynsførende.
En tilsynsførende skal for at opnå certificering

1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at
den pågældende er i stand til at varetage et tilsyn med un-
dervisningen på grundskoleniveau, og

2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres
på de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, som har fået
godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. frisk-
olelovens § 2, stk. 3.

Kvalifikationerne under nr. 1 kan erhverves ved at gennem-
føre et uddannelsesforløb, der giver indsigt i tilsynsopgaver-
ne, tilsynets udførelse og afrapportering. Personer, der på
anden måde kan dokumentere, at de opfylder kravene kan
tillige certificeres.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har fastsat
regler om valg og certificering af tilsynsførende samt om
uddannelsesforløbene for tilsynsførende i bekendtgørelse nr.
619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsføren-
de ved frie grundskoler m.v.

3.3.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

For at give forældrekredsen mulighed for hurtigere at vælge
en ny tilsynsførende, hvis de finder tegn på, at den tilsynsfø-
rende ikke varetager tilsynet professionelt og neutralt, fore-
slås det, at valgperioden for en tilsynsførende afkortes fra
højst fire år til højst to år. Samtidig foreslås det, at en til-
synsførende inden for en periode på 11 år højst kan fungere
på den samme skole i seks år. Det betyder, at den tilsynsfø-
rende ved en funktionsperiode på to år fremover højst kan
genvælges to gange, hvorved pågældende kan være tilsyns-
førende for tre perioder i træk efterfulgt af en femårig ka-
rensperiode. Hermed sikres, at der mindst hvert sjette år
kommer helt nye øjne på skolen. Den tilsynsførende vil også
inden for perioden på 11 år kunne fungere i flere adskilte
perioder, så længe perioderne tilsammen ikke udgør mere
end seks år.

For at styrke uvildigheden i det lokale tilsyn foreslås det, at
kredsen af personer, der ikke kan vælges som tilsynsførende
for en fri grundskole, udvides. Det foreslås, at en person ik-
ke kan vælges som tilsynsførende på en skole, hvis vedkom-
mende inden for de seneste fem år fra valgets tidspunkt 1)
har været elev på skolen, 2) har tilhørt forældrekredsen på
skolen, 3) har været medlem af skolens bestyrelse, 4) har
været ansat på skolen eller 5) har været ansat eller bestyrel-
sesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte
eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden
frie grundskole eller har været gift eller nært beslægtet med
sådanne personer, som nævnt i nr. 1-5.

For at sikre større gennemsigtighed og mulighed for at op-
dage uhensigtsmæssige mønstre mellem tilsynsførende og
skoler foreslås det, at den enkelte tilsynsførende fremover
forpligtes til at indberette skriftligt til Styrelsen for Under-
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visning og Kvalitet, hvilke frie grundskoler vedkommende
fører tilsyn med. En tilsynsførende vil fremover som hoved-
regel højst kunne føre tilsyn med fem skoler ad gangen. Mi-
nisteren for Børn, Undervisning og Ligestilling får med for-
slaget dog mulighed for i helt særlige tilfælde at godkende,
at en tilsynsførende alligevel kan føre tilsyn med mere end
fem skoler på samme tid.

Med lovforslaget gennemføres det, at ministeren for børn,
undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om indhol-
det af tilsynserklæringen, at tilsynserklæringen skal afgives i
elektronisk form, og om i hvilket digitalt format tilsynser-
klæringen skal afgives. De nærmere regler herom vil heref-
ter blive fastsat i bekendtgørelse om valg og certificering af
tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Det fremgår af forståelsespapiret om delaftale om frie skoler
af 10. maj 2016, at med henblik på at sikre, at der i tilfælde,
hvor en skole har været underlagt skærpet tilsyn med fokus
på frihed og folkestyre-kravet, kan være tillid til, at det loka-
le tilsyn med skolen udøves kvalificeret og uvildigt, vil kra-
vene til habilitet og kvalifikationer hos den tilsynsførende,
som skolen, være skærpede i forhold til de generelle krav.

Det foreslås på den baggrund, at der ud over de krav, der al-
lerede stilles til den certificerede tilsynsførende i alminde-
lighed, derudover stilles yderligere et habilitetskrav til til-
synsførende på en skole, der har været underlagt skærpet til-
syn, som har ført til et påbud vedrørende lovens krav om fri-
hed og folkestyre. Efter det skærpede krav må den tilsynsfø-
rende ikke inden for de seneste to år forud for det skærpede
tilsyn have fungeret som tilsynsførende på skolen, medmin-
dre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende
kan dog efter en karensperiode på 5 år på ny vælges som til-
synsførende.

Det foreslåede habilitetskrav vedrører den form for tilknyt-
ning til en skole, som en tilsynsførende kan få ved at funge-
re som tilsynsførende for samme skole igennem en årrække.
Ofte vil en tilsynsførende fungere som både sparringspartner
og vejleder i sin rolle som tilsynsførende, og tilsynsopgaven
og tilsynsrollen medfører relation til en række af skolens ak-
tører. Derfor kan det i visse formentlig ganske få tilfælde
kunne være vanskeligt for den tilsynsførende at bevare sin
uvildighed i forhold til skolen. Denne mulige problemstil-
ling må antages at være mere relevant, når der er tale om
skoler, som har haft den pågældende som tilsynsførende for-
ud for et skærpet tilsyn. Der vil i den situation være meget
der peger på, at den tilsynsførende ikke har udført sin opga-
ve tilstrækkelig sagligt og uafhængigt.

Det foreslås endvidere med udgangspunkt i den ovenfor
fremhævede aftaletekst, at der ud over de krav, der allerede
stilles til de tilsynsførendes kvalifikationer, stilles yderligere
et kvalifikationskrav til tilsynsførende ved skoler, der har
været underlagt et skærpet tilsyn, som har ført til et påbud
vedrørende frihed og folkestyre. Den tilsynsførende skal
herefter gennemgå certificeringsuddannelsens udvidede mo-
dul om frihed og folkestyre, hvis det ikke tidligere er erhver-

vet, eller hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsfø-
rende har fået certificeringsuddannelsen. Kravet vil kunne
fraviges i helt særlige tilfælde, hvor den tilsynsførende
utvivlsomt har erhvervet tilsvarende kvalifikationer på an-
den vis. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsyns-
førende ved frie grundskoler m.v. ændres som følge heraf.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 8-10.

3.4. Donationer til skolen

3.4.1. Gældende ret

Skolen skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution
være uafhængig, og skolens midler må alene komme sko-
lens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, jf. § 5, stk.
2, i friskoleloven. Skolen skal være uafhængig af personer,
andre skoler, kurser, virksomheder, institutioner, selskaber,
foreninger m.fl. erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdriven-
de. Skolen må alene styres af interessen for at drive den på-
gældende skole til gavn for skolens egne elever, ligesom
skolens midler, herunder de offentlige tilskud, alene må an-
vendes til skolens eget formål (dvs. skoleformålet). Skolerne
må ikke indgå i et styret fællesskab eller på anden måde væ-
re styret af uvedkommende eller udefra kommende interes-
ser.

Det følger af § 9 d, stk. 4, 4. pkt., i friskoleloven, at tilsyns-
erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på
internettet.

Endvidere følger det af § 21 a i friskoleloven, at ministeren
for børn, unge og ligestilling kan træffe beslutning om, at
der ikke ydes tilskud til en skole, herunder en ny skole, hvis
der efter ministerens skøn ikke er tilstrækkelig sikkerhed
for, at skolen opfylder kravet i § 5, stk. 2, om uafhængighed
og forvaltning af skolens midler. Der kan herved navnlig
lægges vægt på, om
1. skolen indgår i et fællesskab eller et samarbejde med

skoler, institutioner, fonde, virksomheder, foreninger
m.fl., der indebærer en nærliggende risiko for, at skolen
styres af andre,

2. skolens midler anvendes til formål uden for skolen,
3. skolens ledelse og lærere står i et juridisk eller økono-

misk afhængighedsforhold til de i nr. 1 nævnte institu-
tioner m.fl. eller

4. skolens elever udfører arbejde, herunder indsamlingsar-
bejde eller lignende, på en måde, der er usædvanlig for
skoleformen.

I § 20 b i friskoleloven er det endelig fastsat, at ministeren
for børn, unge og ligestilling kan indhente alle oplysninger
fra skolerne om uddannelserne, eleverne, personalet, udsty-
ret, huslejeaftale, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler
og om skolernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af til-
skud, gennemgang af årsrapporter, gennemførelse af tilsyn
og udarbejdelse af statistik. Ministeren for børn, undervis-
ning og ligestilling vil f.eks. til brug for tilsyn kunne indhen-
te oplysninger fra frie grundskoler om de donationer, som en
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skole har modtaget, herunder om den enkelte donators navn
og adresse samt størrelsen af donationen.

Skolen kan modtage donationer fra organisationer m.v., så
længe donationen ikke har et omfang og ikke gives på en
måde, som kan så tvivl om, hvorvidt skolen opfylder kravet
om uafhængighed. Forældres frivillige arbejde som fx med-
virken ved rengøring, reparationsarbejde m.v. på en fri
grundskole vil fortsat ikke blive anset som donationer.

Donationer skal i dag fremgå af de frie grundskolers årsrap-
porter, jf. bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 om
regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), private skoler for
gymnasiale uddannelser mv. og produktionsskoler (regn-
skabsbekendtgørelsen). Kontante donationer skal i udgangs-
punktet angives som ”Gaver og private tilskud” under noten
”Andre indtægter” i resultatopgørelsen. Kontante donatio-
ner, der er øremærket til erhvervelse af materielle anlægsak-
tiver, skal dog ikke angives under ”Andre indtægter”, men
derimod oplyses i balancen sammen med det anlægsaktiv,
som gaven er givet til. Ikke kontante donationer, der udgør
et væsentligt aktiv for skolen, fx en ejendom, skal heller ik-
ke indtægtsføres under ”Andre indtægter”, men skal oplyses
i balancen.

3.4.2. Ministeriet overvejelser og den foreslåede ordning

Med henblik på at få større viden om, hvem der yder donati-
oner til skolerne, og dermed sikring af overholdelse af uaf-
hængighedskravet i lovens § 5, stk. 2, foreslås det, at sko-
lens tilsynsførende får til opgave at føre tilsyn med donatio-
ner til skolen. Det kan være relevant for den tilsynsførende
at have kendskab til evt. donationer til skolen i forbindelse
med det pædagogiske tilsyn med overholdelse af bl.a. kravet
om frihed og folkestyre.

Dette tilsyn foreslås udført således, at den tilsynsførende i
den årlige skriftlige tilsynserklæring skal oplyse om, hvor-
vidt skolen i det foregående regnskabsår fra samme donator
har modtaget en eller flere donationer, der tilsammen over-
stiger 20.000 kr. ekskl. moms. Hvis det er tilfældet, skal do-
natorens navn og adresse samt donationens størrelse oplyses
i tilsynserklæringen. Tilsynserklæringen skal endvidere in-
deholde oplysning om den samlede størrelse af alle donatio-
ner, dvs. fra såvel navnegivne som eventuelle anonyme do-
natorer, og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på
mere end 20.000 kr. ekskl. moms. Idet tilsynserklæringerne
offentliggøres på skolernes hjemmesider på internettet, vil
de nævnte oplysninger vedrørende donatorer og donationer
også komme til at fremgå af skolens hjemmeside på inter-
nettet.

Tilsvarende oplysninger skal endelig fremgå af skolens års-
rapport. Beløbet skal opgøres ekskl. moms (fx hvis donatio-
nen gives som en refusion ved et indkøb). Ministeren for
børn, unge og ligestilling fastsætter nærmere regler herom i
regnskabsbekendtgørelsen.

Kravene om oplysninger om donationer i tilsynserklæringer,
herunder også på skolens hjemmeside, og i årsrapporter om-
fatter både donationer, der gives i form af kontantbeløb, og
donationer i form af varer, tjenesteydelser, ejendomme mv.,
der skal opgøres til markedsværdien.

Det bemærkes, at forældres frivillige arbejde som fx med-
virken ved rengøring, reparationsarbejde m.v. på en fri
grundskole fortsat ikke betragtes som donationer.

Det er uden betydning om donator er en fysisk person eller
en juridisk person som f.eks. en forening, en fond eller et
selskab.

Offentliggørelsen af oplysningerne om navngivne donato-
rers navn, adresse og størrelsen af donationen indebærer, at
der bliver større åbenhed omkring finansieringen af de frie
skoler og indgår i tilsynet med, at skolerne overholder uaf-
hængighedskravet. Det vurderes derfor, at persondataloven
og databeskyttelsesdirektivet ikke er til hinder for etablerin-
gen af den foreslåede ordning.

Ved offentliggørelsen af oplysninger om donationer fra fysi-
ske personer skal persondatalovens regler følges.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 5, 11 og 12.

3.5. Befordringstilskud for elever i 8. klasse, som deltager i
introduktionskurser

3.5.1. Gældende ret

Reglerne for introduktionskurser for elever i 8. klasse i frie
grundskoler og efterskoler og frie fagskoler er fastsat i lov
nr. 1051 af 1. juli 2016 om vejledning om uddannelse og er-
hverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og den
tilhørende bekendtgørelse nr. 440 af 13. april 2015 om intro-
duktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. In-
troduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og undervis-
ningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret
og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. For elever i frie grundskoler og efterskoler i 8. klasse
bestemmer skolen, i hvilken udstrækning eleverne skal del-
tage i introduktionskurser. Introduktionskurserne kan have
en varighed på op til 5 skoledage. For elever i 8. klasse i fol-
keskolen er introduktionskurser obligatoriske.

I § 17, stk. 3, i friskoleloven, og i § 23 c, stk. 1, i lov om
efterskoler og frie fagskoler er det fastsat, at staten yder til-
skud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse
med brobygning inden for en bevilling, der fastsættes på de
årlige finanslove. Der er alene hjemmel til at yde statstilskud
til befordring i forbindelse med brobygning i 9. og 10. klas-
se til elever på frie grundskoler og efterskoler.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler
fordeler tilskuddet til nedsættelse af befordringsudgifter i
forbindelse med brobygning til de frie grundskoler, jf. § 17,
stk. 3, 2. pkt., i friskoleloven Efterskoleforeningen fordeler
tilskuddet til nedsættelse af befordringsudgifter i forbindelse
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med brobygning til efterskolerne, jf. § 23 c, stk. 3, 2. pkt., i
lov om efterskoler og frie fagskoler.

Der er ikke hjemmel i friskoleloven og lov om efterskoler
og frie fagskoler til at yde statstilskud til befordring i forbin-
delse med introduktionskurser for elever i 8. klasse. De frie
grundskoler kan af egne midler yde befordringstilskud til
elever i 8. klasse, som deltager i introduktionskurser, jf. §
17, stk. 4. Ellers skal eleven selv betale for befordringen.
For elever i folkeskolen påhviler det kommunen at yde til-
skud til befordring til introduktionskurser.

3.5.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Den nugældende ordning med befordringstilskud i forbin-
delse med brobygning i 9. og 10. klasse til frie grundskoler
og efterskoler indenfor en bevilling på finansloven foreslås
udvidet til at omfatte befordringstilskud til introduktionskur-
ser i 8. klasse. Det foreslås, at der ydes befordringstilskud til
elever i 8. klasse i frie grundskoler og efterskoler, når de
deltager i introduktionskurser til ungdomsuddannelser, in-
den for en bevilling til befordringstilskud til introduktions-
kurser og brobygning til henholdsvis frie grundskoler og ef-
terskoler, som fastsættes på de årlige finanslove. Elever i 8.
klasse i frie grundskoler og efterskoler, der deltager i intro-
duktionskurser, vil med forslaget blive sidestillet med elever
i 9. og 10. klasse i frie grundskoler og efterskoler, som er
berettiget til at modtage befordringstilskud til brobygning
inden for en bevilling på finansloven til henholdsvis frie
grundskoler og efterskoler.

Der foreligger ikke særskilte aktivitetstal for antallet af del-
tagere i introduktionskurser på frie grundskoler og eftersko-
ler. Af EVA’s brugerundersøgelse i 2015 af UU-centrenes
vejledning fremgår, at 79 pct. af eleverne i 9. klasse havde
deltaget i introduktionskurser i 8. klasse. Undersøgelsen om-
fatter elever i folke-skoler, frie grundskoler og efterskoler.

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler
vil skulle administrere fordelingen til de frie grundskoler af
befordringstilskud ved elevers deltagelse i introduktionskur-
ser og brobygningsforløb, tilsvarende som sekretariatet ad-
ministrerer den gældende ordning med befordringstilskud til
brobygning. Efterskoleforeningen vil skulle varetage opga-
ven med fordeling til efterskolerne af befordringstilskud ved
elevers deltagelse i introduktionskurser og brobygning, til-
svarende som foreningen varetager den gældende ordning
med befordringstilskud til brobygning.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 15 og § 2, nr.
2-3.

3.6. Justering som følge af forenklingen af Fælles Mål i fol-
keskoleloven

3.6.1. Gældende ret

Frie grundskoler og efterskoler skal give en undervisning,
der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-
len, men skolerne kan tilrettelægge deres undervisning efter

egen overbevisning og selvvalgte værdigrundlag (særskilt
for efterskoler). Skolerne skal fastsætte slutmål/delmål for
undervisningen og udarbejde undervisningsplaner (særskilt
for frie grundskoler). Dette gælder for de fag/fagområder,
der er obligatoriske i folkeskolen. Skolerne kan også vælge
at følge folkeskolens Fælles Mål.

Fælles Mål er mål for de obligatoriske fag i folkeskolen.
Fælles Mål blev i forbindelse med folkeskolereformen i
2014 revideret med henblik på forenkling af målene, og an-
vender nu betegnelserne ’kompetencemål’ og underliggende
’færdigheds- og vidensmål’ som mål for elevernes læring i
stedet for slutmål og trinmål for undervisningen, som tidli-
gere var i fokus. Kompetencemålene angiver fælles nationa-
le mål for, hvad eleverne skal have tilegnet sig af kompeten-
cer i et fag/emne ved afslutning af bestemte klassetrin. Fær-
digheds- og vidensmålene angiver fælles nationale mål for
den progression i elevernes færdigheder og viden, der leder
frem mod kompetencemålene, med henblik på at styrke læ-
rerens muligheder for at tilrettelægge undervisningen. I de
forenklede Fælles Mål er begreberne trin- og slutmål udgået.

Som følge af forenklingen af Fælles Mål og indførelse af be-
greberne kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i fol-
keskoleloven i 2014 blev der foretaget en konsekvensæn-
dring af § 1 a, stk. 4, i friskoleloven, og § 2, stk. 3, i lov om
efterskoler og frie fagskoler (på daværende tidspunkt lov om
efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler).

3.6.2. Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Siden ændringen af folkeskoleloven i 2014 har forståelsen af
kompetencemålenes sammenhæng med færdigheds- og vi-
densmål udviklet sig, så det er blevet klarere, at kompeten-
cemål og færdigheds- og vidensmål er en sammenhængende
målopbygning. Dette har medført, at den gældende formule-
ring i § 1 a, stk. 4, i friskoleloven og § 2, stk. 3, i lov om
efterskoler og frie fagskoler ikke er dækkende. Der er derfor
behov for en ændring af lovteksten, for at den angiver den
korrekte sammenhæng mellem kompetencemål og færdig-
heds- og vidensmål.

Anvendelsen af ordet ’henholdsvis’ i den gældende lovtekst
anviser således, at de tidligere trinmål er det samme som de
nugældende færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål, hvilket
ikke er korrekt. Kompetencemål og færdigheds- og videns-
mål er en sammenhængende målopbygning. De overordnede
kompetencemål er anvist på forskellige tidspunkter under-
vejs i skoleforløbet. Færdigheds- og vidensmålene er de un-
derliggende specificeringer af indholdet af kompetencemå-
lene. Der foreslås derfor en ændring af bestemmelserne, så
’henholdsvis’ erstattes med ’og’.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 2, og § 2, nr. 1.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det of-
fentlige

Lovforslaget indebærer årlige merudgifter i 2017 og frem til
7 ekstra årsværk i Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-
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gestilling til opgaver med nye tilsynsopgaver og ekstra til-
synsbesøg, og til statsligt udpegede eksterne observatører på
bestyrelsesmøder m.v., som led i et styrket statsligt tilsyn
med overholdelse af frihed- og folkestyrekravet på frie
grundskoler. Merudgifter til 2 årsværk finansieres ved om-
prioritering af midler inden for ministeriets egen ramme,
mens merudgifter til de resterende 5 årsværk og eksterne ob-
servatører på 4 mio. kr. årligt finansieres via aftale af 31.
maj 2016 mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer ret-
tet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave dan-
ske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Lovforslaget medfører herudover statslige engangsudgifter
på op til 2 mio. kr. i 2017 i forbindelse med forslaget om
indberetning og registrering af tilsynsskoler for den enkelte
tilsynsførende for frie grundskoler, og digital understøttelse
af tilsynserklæringen afgivet af de tilsynsførende. Udgifter-
ne vil omfatte udvikling af et it-baseret register over tilsyns-
førende for de frie grundskoler og digital understøttelse af
tilsynserklæringen. Lovforslaget indebærer, at udgifterne
hertil finansieres ved fradrag i den samlede økonomiske
ramme til området i 2017. Beløbet fastsættes på finansloven
for 2017.

Ændringen af friskoleloven vedrørende befordringstilskud
til introduktionskurser for frie grundskoler medfører ikke
statslige merudgifter, idet udgifterne afholdes indenfor den
eksisterende pulje på finansloven til befordringstilskud til
brobygning for frie grundskoler.

Ændringen af lov om efterskoler og frie fagskoler vedrøren-
de befordringstilskud til introduktionskurser for efterskoler
medfører ikke statslige merudgifter, idet udgifterne afholdes
indenfor den eksisterende ramme på finansloven til tilskud
til befordring i forbindelse med brobygning.

Med lovforslaget vil SSP, sundhedsplejersker m.fl. i kom-
munerne blive søgt inddraget i en dialog som led i et skær-
pet statsligt tilsyn med overholdelse af frihed- og folkestyre-
kravet.

Dermed vil forslaget kunne indebære kommunale merudgif-
ter, som dog vurderes at være helt marginale. Forslaget er
derfor udgiftsneutralt for kommunerne.

Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regio-
nerne.

Lovforslaget indebærer, at Ministeriet for Børn, Undervis-
ning og Ligestilling tilføres 5 ekstra årsværk til tilsynsopga-
ver med ekstra tilsynsbesøg som led i et styrket statsligt til-

syn med overholdelse af frihed- og folkestyrekravet på de
frie grundskoler.

Lovforslaget indebærer, at kommunerne i et helt marginalt
omfang vil kunne få administrative meropgaver som følge
af, at SSP, sundhedsplejersker m.fl. i kommunerne inddra-
ges i en dialog som led i et skærpet statsligt tilsyn med over-
holdelse af frihed- og folkestyrekravet i friskoleloven

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for re-
gionerne.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervs-
livet m.v.

Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative kon-
sekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lov forslaget har ingen administrative konsekvenser for
borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra 27. juni 2016 til
19. august 2016 været sendt til høring hos følgende myndig-
heder og organisationer m.v.:

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL),
Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Danmarks
Lærerforening, Danmarks Privatskoleforening, Dansk Frisk-
oleforening, Danske Skoleelever, Datatilsynet, Deutscher
Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Efterskolefor-
eningen, Foreningen af Forældre til Elever i Fri- og Privat-
skoler, Foreningen Frie Fagskoler, Foreningen af katolske
skoler i Danmark, Foreningen af Kristne Friskoler, For-
eningsfællesskabet Ligeværd, Frie Skolers Lærerforening,
FSR – danske revisorer, KL, Lilleskolerne, Lærernes Cen-
tralorganisation, Kostskoler.dk – netværk af 8 danske kost-
skoler, Private Gymnasier og Studenterkurser, Rigsrevisio-
nen, Rådet for Børns Læring, Rådet for Etniske Minoriteter,
Skole og Forældre, og UU Danmark.

10. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgif-
ter

Økonomiske konsekvenser for
stat, kommune og regioner

Ingen Forslaget medfører årlige statslige
merudgifter på 4 mio. kr., og statsli-
ge engangsudgifter i 2017 på op til 2
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mio. kr., som finansieres inden for
områdets økonomiske ramme

Administrative konsekvenser for
stat, kommuner og regioner

Ingen Lovforslaget medfører, at Ministeriet
for Børn, Undervisning og Ligestil-
ling tilføres 5 ekstra årsværk til til-
synsopgaver

Økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet m.v.

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for
erhvervslivet m.v.

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for
borgerne

Ingen Ingen

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Efter den gældende bestemmelse i friskolelovens § 1, stk. 2,
2. pkt., skal skolerne efter deres formål og i hele deres virke
forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske
med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og men-
neskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Med den foreslåede ændring udvides den gældende bestem-
melse i § 1, stk. 2, 2. pkt., med et udtrykkeligt krav om, at
skolerne skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dan-
nelse.

Friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt., vil herefter fastsætte, at
skolerne efter deres formål og i hele deres virke skal forbe-
rede eleverne til at leve i et samfund som det danske med
frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demo-
kratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder
ligestilling mellem kønnene.

Begrebet demokratisk dannelse fremgår ikke udtrykkeligt af
formålsbestemmelsen i folkeskoleloven. Det følger imidler-
tid utvivlsomt af denne bestemmelse, at det er en del af fol-
keskolelovens formål at udvikle og styrke elevernes demo-
kratiske dannelse.

Begrebet demokratisk dannelse er allerede anvendt i både
lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjsko-
ler. Efter disse love er skolerne forpligtet til at tilbyde un-
dervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsop-
lysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Ho-

vedsigtet om demokratisk dannelse understreger ifølge be-
mærkningerne til det lovforslag, som ligger til grund for be-
stemmelserne i de pågældende love, jf. lovforslag nr. L 221
af 5. april 2006, jf. Folketingstidende Tillæg A, side 7391 ff,
som vedtaget ved lov nr. 580 af 9. juni 2006, opgaven i at
fastholde og udvikle en proces, der fører frem mod demo-
krati. Det markerer, at det er skolernes opgave at danne sine
elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at væ-
re aktive i et demokratisk samfund. Begrebet vedrører både
undervisningens emner og kursernes tilrettelæggelse.

En tilsvarende understregning og markering vil følge af den
foreslåede ændring af friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt. Den
foreslåede ændring af bestemmelsen vedrører både den en-
kelte skoles formål – såvel det formelt nedskrevne, som det
reelt praktiserede – og hele skolens virke.

Den foreslåede ændring indebærer, at enhver skole efter lo-
ven reelt skal have det sigte med al sin undervisning og hele
sit virke i øvrigt, at enhver elev udvikler sig til demokratisk
medborgerskab i et samfund som det danske. Dette skal ikke
alene fremgå formelt af skolens formål og læringsmål m.v.,
men også af skolens samlede faktiske liv og virke, herunder
fx skolens praksis for optagelse og bortvisning af elever,
skolens generelle elevinddragelse i og uden for undervisnin-
gen, skolens ordensregler og skolens omgangsformer – her-
under mellem elever og lærere, mellem drenge og piger og
mellem mandlige og kvindelige ansatte.

Skolerne skal således udvikle og styrke elevernes evner og
lyst til som demokratiske borgere at leve i og selv bidrage til
et retssamfund som det danske med frihed og folkestyre og
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder
ligestilling mellem kønnene.

Den foreslåede tilføjelse til bestemmelsen om frihed og fol-
kestyre ændrer og begrænser derfor ikke skolernes forplig-
telser efter den gældende bestemmelse.
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Med den foreslåede ændring til kravet til skolernes forplig-
telse til at forberede eleverne til at leve i et samfund med fri-
hed og folkestyre, vil bestemmelsen som afledt konsekvens
indebære, at en skoles bestyrelse til skolens ledere, lærere
og andre ansatte ligeledes må skulle præcisere rammerne for
skolens virksomhed for at sikre, at skolen også altid i prak-
sis vil kunne leve op til lovens krav på dette punkt. Tilsva-
rende vil bestemmelsen indebære, at skolens krav, herunder
dens til enhver tid gældende dekorumkrav til bestyrelses-
medlemmerne, må skulle præciseres. Efter omstændigheder-
ne vil skolen være forpligtet til at gennemføre de nødvendi-
ge præciseringer skriftligt og i praksis håndhæve dem til-
strækkeligt effektivt til, at der ikke kan opstå tvivl om, hvor-
vidt skolen overholder frihed og folkestyre-kravet, herunder
forslaget om at udvide bestemmelsen med kravet om demo-
kratisk dannelse. Betegnelsen dekorumkrav anvendes om
sådanne krav og normer, som kan være fastsat eller må anta-
ges at gælde om graden af den værdighed, agtelse, anseelse
og lign., som en person skal leve op til for troværdigt og til-
lidsfuldt at kunne varetage det hverv eller den stilling, som
det konkrete dekorumkrav gælder for. Sådanne krav og nor-
mer omfatter normalt også den betydning for personens vær-
dighed, agtelse, anseelse og lign., som personens handlinger
m.v. uden for hvervet eller stillingen, herunder private hand-
linger m.v., kan have.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, af-
snit 3.1.

Til nr. 2

Det fremgår af § 1 a, stk. 4, at frie grundskoler giver en un-
dervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves
i folkeskolen, men kan samtidig tilrettelægge deres under-
visning efter egen overbevisning. Skolerne skal fastsætte
slutmål/delmål for undervisningen og udarbejde undervis-
ningsplaner. Dette gælder for de fag/fagområder, der er obli-
gatoriske i folkeskolen. Skolerne kan også vælge at følge
folkeskolens Fælles Mål.

Fælles Mål er mål for de obligatoriske fag i folkeskolen.
Fælles Mål blev i forbindelse med folkeskolereformen i
2014 revideret med henblik på forenkling af målene, og an-
vender nu betegnelserne ’kompetencemål’ og underliggende
’færdigheds- og vidensmål’ for mål for elevernes læring i
stedet for slutmål og trinmål for undervisningen, som tidli-
gere var i fokus. Kompetencemålene angiver fælles nationa-
le mål for, hvad eleverne skal have tilegnet sig af kompeten-
cer i et fag/emne ved afslutningen af bestemte klassetrin.
Færdigheds- og vidensmålene angiver fælles nationale mål
for den progression i elevernes færdigheder og viden, der le-
der frem mod kompetencemålene, med henblik på at styrke
lærerens muligheder for at tilrettelægge undervisningen. I de
forenklede Fælles Mål er begreberne trin- og slutmål udgået.

Som følge af forenklingen af Fælles Mål og indførelse af be-
greberne kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i fol-
keskoleloven i 2014 blev der foretaget en konsekvensæn-
dring af § 1 a, stk. 4, i lov om friskoler og private grundsko-

ler m.v., og § 2, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler
(på daværende tidspunkt lov om efterskoler, husholdnings-
skoler og håndarbejdsskoler).

Siden ændringen af folkeskoleloven i 2014 har forståelsen af
kompetencemålenes sammenhæng med færdigheds- og vi-
densmål udviklet sig, så det er blevet klarere, at kompeten-
cemål og færdigheds- og vidensmål er en sammenhængende
målopbygning. Dette har medført, at den gældende formule-
ring i § 1 a, stk. 4, i friskoleloven og § 2, stk. 3, i lov om
efterskoler og frie fagskoler ikke er korrekt. Der er derfor
behov for en ændring af lovteksten, for at den angiver den
korrekte sammenhæng mellem kompetencemål og færdig-
heds- og vidensmål.

Anvendelsen af ordet ’henholdsvis’ i den gældende lovtekst
anviser således, at de tidligere trinmål er det samme som de
nugældende færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål, hvilket
ikke er korrekt. Kompetencemål og færdigheds- og videns-
mål er en sammenhængende målopbygning. De overordnede
kompetencemål er anvist på forskellige tidspunkter under-
vejs i skoleforløbet. Færdigheds- og vidensmålene er de un-
derliggende specificeringer af indholdet af kompetencemå-
lene. Der foreslås derfor en lovteknisk korrektion af bestem-
melserne, så ’henholdsvis’ erstattes med ’og’, og betydnin-
gen vil dermed blive korrekt.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.6.

Til nr. 3-5

Lovforslagets § 1, nr. 3 og 4, indeholder lovtekniske konse-
kvensændringer som følge af, at der med lovforslagets § 1,
nr. 5, indføres et nyt nr. 4 i § 1 a, stk. 1. I friskoleloven er
der ikke fastsat bestemmelser om, at den tilsynsførende skal
føre tilsyn med donationer over en vis størrelse. Det fore-
slås, med et nyt § 9 a, stk. 1, nr. 4, at skolens tilsynsførende
får til opgave at føre tilsyn med donationer over en vis stør-
relse til skolen. Den tilsynsførende fører allerede tilsyn med
elevernes standpunkt i visse fag, at skolens samlede under-
visningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, at skolen for-
bereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med
frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes
kendskab og respekt for grundlæggende menneskerettighe-
der, herunder ligestilling mellem kønnene, og om skolens
undervisningssprog er dansk.

Med henblik på at få indsigt i, hvem der yder donationer til
skolerne, og dermed sikring af overholdelse af uafhængig-
hedskravet i lovens § 5, stk. 2, foreslås det, at skolens til-
synsførende får til opgave at føre tilsyn med donationer til
skolen. Det fremgår af den gældende § 9 d, stk. 3, at skolen
efter anmodning skal udlevere de oplysninger til den eller de
tilsynsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemfør-
sel.

Dette tilsyn foreslås, jf. lovforslagets § 1, nr. 11, udført såle-
des, at den tilsynsførende i den årlige skriftlige tilsynserklæ-
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ring skal oplyse om, hvorvidt skolen i det foregående kalen-
derår fra samme donator har modtaget en eller flere donatio-
ner, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. Hvis
det er tilfældet, skal donatorens navn og adresse oplyses i
tilsynserklæringen. Tilsynserklæringen skal endvidere inde-
holde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle ano-
nyme donationer og om størrelsen af hvert enkelt anonymt
tilskud på mere end 20.000 kr. ekskl. moms. Det følger af §
9 d, stk. 4, 4. pkt. i friskoleloven, at til- synserklæringen skal
offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet.

Tilsvarende oplysninger som i tilsynserklæringen skal end-
videre fremgå af skolens årsrapport. Beløbet skal angives
ekskl. moms (fx hvis donationen gives som en refusion ved
et indkøb). Ministeren for børn, unge og ligestilling fastsæt-
ter nærmere regler herom i regnskabsbekendtgørelsen.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.4.

Til nr. 6

Efter den gældende § 9 b, stk. 1, 1. pkt., er valgperioden for
en tilsynsførende højst fire år. Det foreslås, at valgperioden
for en tilsynsførende afkortes til højst to år. Formålet her-
med er, at give forældrekredsen mulighed for hurtigere at
vælge en ny tilsynsførende, hvis de finder tegn på, at den til-
synsførende ikke varetager tilsynet professionelt og neutralt.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den ved § 1, nr. 9,
foreslåede § 9 b, stk. 4, hvorefter en tilsynsfø-rende frem-
over højst kan fungere i seks år inden for en periode på elle-
ve år. Det betyder således, at en tilsynsførende fremover
højst kan genvælges to gange i træk efter sit første valg, så
vedkommende i alt kun kan være tilsynsførende i sammen-
hængende tre perioder i alt. Hermed sikres, at der mindst
hvert sjette år kommer helt nye øjne på skolen.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.3.

Til nr. 7-8

Efter de gældende bestemmelser i friskolelovens § 9 b, stk.
2, nr. 1-5, må en fri grundskoles tilsynsførende ikke 1) tilhø-
re forældrekredsen, 2) være medlem af skolens bestyrelse,
3) være ansat på skolen, 4) være ansat eller bestyrelsesmed-
lem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller
bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie
grundskole, eller 5) være gift eller nært beslægtet med per-
soner, der er omfattet af 1-4.

Det foreslås, at en person fremover heller ikke kan vælges
som tilsynsførende på en skole, hvis vedkommende inden
for de seneste fem år før valgets tidspunkt 1) har været elev
på skolen, 2) har tilhørt forældrekredsen på skolen, 3) har
været medlem af skolens bestyrelse, 4)har været ansat på
skolen, 5) har været ansat eller bestyrelsesmedlem på en an-
den fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelses-
medlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole el-

ler har været gift eller nært beslægtet med sådanne personer,
som nævnt i nr. 1-5. Formålet med forslaget er at styrke
uvildigheden i det lokale tilsyn.

Kravet finder også anvendelse for tilsynsførende, der allere-
de er valgt ved lovens ikrafttræden, jf. § 3, stk. 1.

Tilsynsførende, som ved lovens ikrafttræden ikke lever op
til de nye krav, må derfor afgå som tilsynsføren-de. Hvis
der, som følge af de nye skærpede krav til tilsynsførende, ik-
ke længere er en eller flere, der fører tilsyn med skolen, skal
skolens bestyrelse indkalde forældrekredsen til møde, hvor
forældrekredsen skal vælge en eller flere nye tilsynsførende,
jf. reglerne herom i bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010
om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundsko-
ler m.v. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at der skal
indkaldes til møde, således, at det kan afholdes senest 3 må-
neder efter, at der ikke længere er en eller flere, der fører til-
syn med skolen.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.3.

Til nr. 9

Efter de gældende regler kan den eller de tilsynsførende
genvælges, jf. § 3, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni
2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie
grundskoler m.v. Der er ikke fastsat en grænse for, hvor
mange gange en tilsynsførende kan genvælges. Der er heller
ikke grænser for, hvor mange skoler en tilsynsførende må
føre tilsyn med ad gangen.

Det foreslås, at det i et nyt § 9 b, stk. 4, fastsættes, at en til-
synsførende inden for en periode på elleve år højst kan fun-
gere på den samme skole i seks år.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget i § 1, nr. 6,
om valgperioder på højst to år. Forslaget medfører, at den
tilsynsførende ved en funktionsperiode på to år fremover
højst kan genvælges to gange, hvorved pågældende kan væ-
re tilsynsførende for tre perioder i træk efterfulgt af en fem-
årig karensperiode. Hermed sikres, at der mindst hvert sjette
år kommer helt nye øjne på skolen. Den tilsynsførende vil
også inden for perioden på 11 år kunne fungere i flere ad-
skilte perioder, så længe perioderne tilsammen ikke udgør
mere end seks år.

Endvidere foreslås det i § 9 b, stk. 4, at ministeren for børn,
undervisning og ligestilling får mulighed for i helt særlige
tilfælde at godkende en fravigelse af kravet om, at den til-
synsførende inden for en periode på 11 år højst kan fungere
i seks år i alt på skolen og efterfulgt af en femårig karenspe-
riode for igen at fungere som tilsynsførende på den pågæl-
dende skole. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
ling (i praksis Styrelsen for Undervisning og Ligestilling)
vurderer, hvorvidt der er tale om et særligt tilfælde på bag-
grund af oplysninger i ansøgningen. Med særlige tilfælde
tænkes der fx på tilfælde, hvor det på grund af sproglige og
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geografiske forhold kan være vanskeligt at finde andre til-
synsførende til de tyske mindretalsskoler.

Når en skole underlægges skærpet tilsyn, varetager Styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet den lokale tilsynsførendes
rolle i det tidsrum, som det skærpede tilsyn pågår i. Sådan er
det i praksis i dag, og sådan vil det også være i praksis frem-
over. Det skærpede tilsyn vil fremover vedrøre såvel stå mål
med-kravet, herunder elevernes standpunkt i visse fag, jf. §
9 a, stk. 1, nr. 1, og frihed og folkestyre-kravet, herunder do-
nationer til skolen.

Den lokale tilsynsførende vil således efter de gældende reg-
ler i § 9 a, stk. 1, genoptage sin tilsynsfunktion, når det
skærpede tilsyn er tilendebragt, hvis tilsynet er tilendebragt
ved, at styrelsen enten ikke har fundet anledning til at fore-
tage sig videre eller har givet skolen et påbud. Hvis der på
baggrund af et skærpet tilsyn i henhold til friskolelovens § 9
h træffes afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af
lovens regler om frie grundskoler, vil skolen ikke længere
være omfattet af friskolelovens bestemmelser om tilsynsfø-
rende, hvorfor den tilsynsførende naturligvis ikke længere
kan have funktion som sådan i henhold til friskoleloven.

Når en skole har været underlagt skærpet tilsyn, der har ført
til et påbud i forhold til kravet i friskolelovens § 1, stk. 2, 2.
pkt. (frihed og folkestyre-kravet), ud over de i § 9 b, stk. 2,
nævnte, stilles der efter den foreslåede bestemmelse i § 9 b,
stk. 5, krav om, at den tilsynsførende ikke inden for de sene-
ste to år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som til-
synsførende på skolen, medmindre særlige forhold gør sig
gældende.

Med den foreslåede bestemmelse indføres et skærpet krav til
den tilsynsførendes habilitet, når der skal føres tilsyn med en
skole, som har været underlagt et skærpet tilsyn, der har ført
til et påbud i forhold til frihed og folkestyre. Det vil i praksis
betyde, at den tilsynsførende i forbindelse med et påbud ve-
drørende frihed og folkestyre ikke længere vil være tilsyns-
førende, hvorefter skolen hurtigst muligt skal vælge en ny
tilsynsførende, medmindre der er særlige forhold, der gør
sig gældende, jf. nedenfor. Styrelsen for Undervisning og
Kvalitets påbud vil indeholde en stillingtagen til, hvorvidt
den tilsynsførende kan være tilsynsførende på skolen efter
afslutningen af det skærpede tilsyn.

Det skærpede krav til den tilsynsførendes habilitet gælder
kun i det tilfælde, hvor et skærpet tilsyn, der har ført til et
påbud i forhold til frihed og folkestyre. Det vil sige, at kra-
vet ikke gælder, hvis det skærpede tilsyn ikke fører til yder-
ligere, eftersom der i så fald ikke vil være behov for særlige
habilitetskrav, da skolen så viser sig at leve op til reglerne
på området. Derudover gælder kravet ikke, hvis påbuddet er
givet i forhold til friskolelovens § 1, stk. 2, 1. pkt., hvorefter
undervisningen på en fri grundskole skal stå mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil, som den også
gør i dag, gennemføre opfølgende tilsyn med skoler, der har

været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til påbud. Dette
kan indebære et krav en redegørelse fra skolen samt et uan-
meldt tilsynsbesøg. Styrelsen vil som opfølgning på et skær-
pet tilsyn, som har ført til et påbud vedrørende frihed og fol-
kestyre, føre tilsyn med overholdelsen af det foreslåede
yderligere habilitetskrav til skolens tilsynsførende.

Det fremgår af den foreslåede bestemmelse, at det foreslåe-
de særlige habilitetskrav ikke skal gælde, hvis særlige for-
hold gør sig gældende. Med særlige forhold menes, at der
skal tages højde for den tilsynsførendes rolle i forbindelse
med det skærpede tilsyn. Fx kan det skærpede tilsyn være
iværksat på foranledning af oplysninger fra den tilsynsføren-
de. Der kan også være relevante årsager til, at den tilsynsfø-
rende ikke kunne have haft kendskab til, at en skole ikke har
løftet frihed og folkestyre-kravet og stå mål med-kravet. I så
fald stilles det supplerende habilitetskrav ikke. Med særlige
forhold tænkes der også på tilfælde, hvor det på grund af
sproglige og geografiske forhold kan være vanskeligt at fin-
de andre tilsynsførende til de tyske mindretalsskoler. I et så-
dant tilfælde vil styrelsen for en periode følge den tilsynsfø-
rendes arbejde tættere med henblik på at sikre, at den til-
synsførende fremadrettet ikke fører et mangelfuldt tilsyn.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 9 b, stk. 5, 2. pkt., kan
den tilsynsførende, som i medfør af den foreslåede bestem-
melse i § 9 b, stk. 5, 2. pkt., er udelukket fra at varetage til-
synsfunktionen på skolen, efter en femårig karensperiode
igen fungere som tilsynsførende på den pågældende skole.
Hvis den tilsynsførende fx er trådt tilbage et halvt år før
iværksættelse af det skærpede tilsyn, vil vedkommende have
fungeret inden for to år før det skærpede tilsyn og vil derfor
være omfattet af bestemmelsen. Vedkommende kan derfor
ikke vælges som tilsynsførende på skolen efter de skærpede
tilsyn før karens-perioden på 5 år er udløbet.

Det foreslås, at det fastsættes i et nyt § 9 b, stk. 6, 1. pkt., at
den enkelte tilsynsførende fremover forpligtes til at indbe-
rette skriftligt til Ministeriet for Børn, Undervisning og Li-
gestilling, hvilke frie grundskoler vedkommende fører tilsyn
med. Dermed sikres større gennemsigtighed og mulighed for
at opdage uhensigtsmæssige mønstre mellem tilsynsførende
og skoler. Der er ingen krav om, hvordan den skriftlige ind-
beretning skal ske. Indberetningen kan fx ske via en e-mail
til styrelsen, hvoraf det fremgår med skolens navn og skole-
kode, hvilke skoler den tilsynsførende fører tilsyn med.

Det fremgår allerede af lovens § 9 b, stk. 1, 3. pkt., at skolen
skal underrette Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling om, hvem der er valgt eller udpeget til at føre tilsyn
med skolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører al-
lerede et register over de tilsynsførende på baggrund af sko-
lernes indberetninger. Med forslaget om, at den enkelte til-
synsførende også skal indberette, hvilke frie grundskoler
vedkommende fører tilsyn med, bliver det muligt at sam-
menholde indberetningerne i et samlet register, hvilket kan
give en større sikkerhed for at oplysningerne er korrekte.
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Der er ikke fastsat regler om, hvor mange skoler en tilsyns-
førende kan føre tilsyn med. Det foreslås, at det i § 9 b, stk.
6, 2. pkt., fastsættes, at en tilsynsførende højst kan føre til-
syn med fem skoler ad gangen. Bestemmelsen er ikke til
hinder for, at en tilsynsførende over en årrække kan føre til-
syn med flere end fem skoler. Vedkommende må blot ikke
føre tilsyn med flere end fem skoler på samme tid.

I § 9 b, stk. 6, 3. pkt., foreslås det, at ministeren for børn, un-
dervisning og ligestilling får mulighed for i helt særlige til-
fælde at godkende, at en tilsynsførende alligevel kan føre til-
syn med mere end fem skoler på samme tid. Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling (i praksis Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet) vurderer, hvorvidt der er tale om
et særligt tilfælde på baggrund af oplysninger i en ansøgning
fra skolen. Med særlige tilfælde tænkes der fx på tilfælde,
hvor det på grund af sproglige og geografiske forhold kan
være vanskeligt at finde et tilstrækkeligt antal tilsynsførende
til de tyske mindretalsskoler, hvorfor det kan være nødven-
digt at den samme tilsynsførende fører tilsyn med mere end
fem skoler. Der skal være tale om tilfælde, hvor der er gjort
nødvendige og grundige bestræbelser på at finde en tilsyns-
førende, som ikke i forvejen fører tilsyn med det tilladte an-
tal på fem, og hvor det på trods heraf ikke har været muligt
at finde en anden tilsynsførende med de nødvendige kvalifi-
kationer.

De henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.3.

Til nr. 10

Der er i dag fastsat regler om uddannelsesforløb for tilsyns-
førende efter friskolelovens § 9 c, stk. 3, i bekendtgørelse nr.
629 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsføren-
de ved frie grundskoler m.v. Det fremgår af denne bekendt-
gørelses § 13, at uddannelsen indeholder et fagligt og pæda-
gogisk modul, som bl.a. skal give den tilsynsførende kends-
kab til, hvordan der føres tilsyn med kravet i friskolelovens
§ 1, stk. 2, 2. pkt., om frihed og folkestyre. Det fremgår af
aftalen af 18. marts 2016, at certificeringsuddannelsen for
tilsynsførende vil blive udbygget med et modul om skoler-
nes opfyldelse af frihed og folkestyre-kravet.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 9 c, stk. 4, 1. pkt., stil-
les der, når en skole har været underlagt et skærpet tilsyn,
der har ført til et påbud i forhold til friskolelovens § 1, stk.
2, 2. pkt., om frihed og folkestyre, yderligere et særskilt
kvalifikationskrav til den tilsynsførende. Ud over de i § 9 c,
stk. 2, nævnte krav, stilles der således krav om, at den til-
synsførende skal gennemgå den del af det i friskolelovens §
9 c, stk. 3, nævnte uddannelsesforløb, der særligt vedrører
kravet i friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt. 2, om frihed og fol-
kestyre, hvis det ikke tidligere er erhvervet, eller hvis det er
mere end 10 år siden, at den tilsynsførende har gennemført
uddannelsesforløbet.

Hvis en skole efter et skærpet tilsyn, der har ført til et påbud
vedrørende frihed og folkestyre, vil det nye krav om det

nævnte uddannelsesforløb i friskolelovens § 9 c, stk. 3, gæl-
de som en betingelse i forbindelse med valg af en ny tilsyns-
førende. Der kan dog være tale om, at den tilsynsførende,
som også var tilsynsførende på skolen forud for det skærpe-
de tilsyn, kan fortsætte som tilsynsførende på skolen, hvis
vedkommende ikke udelukkes på grund af det foreslåede ha-
bilitetskrav i den foreslåede § 9 b, stk. 5. I begge situationer
vil den tilsynsførende skulle følge det førstkommende mo-
dul på certificeringsuddannelsen, som vedrører frihed og
folkestyre. Under forudsætning af, at modulet gennemføres,
vil den tilsynsførende kunne varetage tilsynsopgaven på
skolen. Gennemføres førstkommende modul ikke, vil den
tilsynsførende ikke kunne fortsætte på skolen. Hvis den til-
synsførende er tilknyttet andre skoler, er det dog fortsat mu-
ligt at fungere som tilsynsførende dér.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil, som den også
gør i dag, gennemføre opfølgende tilsyn med skoler, der har
været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til påbud. Dette
kan indebære et krav om en redegørelse fra skolen samt et
uanmeldt tilsynsbesøg. Styrelsen vil som opfølgning på et
skærpet tilsyn, som har ført til et påbud vedrørende frihed
og folkestyre, føre tilsyn med det foreslåede kvalifikations-
krav.

Ud over det anførte krav om gennemførelsen af modulet om
frihed og folkestyre vil styrelsen på baggrund af en konkret
vurdering kunne bistå den tilsynsførende med vejledning på
et tilsynsbesøg med henblik på at skærpe den tilsynsføren-
des tilsynspraksis. Styrelsen vil i den forbindelse drøfte med
den tilsynsførende de enkelte elementer i undervisningen og
hele skolens virke, som er relevante i forhold til vurderingen
af stå mål med-kravet og frihed og folkestyre-kravet. De øv-
rige elementer i tilsynsopgaven vil også kunne indgå i drøf-
telsen. Denne drøftelse skal sikre, at den tilsynsførende er
opmærksom på sin personlige opfattelse og forståelse af un-
dervisningen og skolens virke i øvrigt, som ikke nødvendig-
vis er den samme, som løsningen af tilsynsopgaven kræver.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 9 c, stk. 4, 2. pkt., vil
kravet om gennemførelse af det særlige modul om frihed og
folkestyre kunne fraviges i helt særlige tilfælde. Det vil være
tilfældet, hvis styrelsen vurderer, at de kvalifikationer, som
kan erhverves ved det udvidede certificeringsmodul, utvivl-
somt allerede er erhvervet af den tilsynsførende ved anden
uddannelse eller lign.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.3.

Til nr. 11

Der har hidtil ikke været fastsat regler om, at den tilsynsfø-
rende skal oplyse om donationer til skolen i tilsynserklærin-
gen.

Det foreslås, at det fastsættes i et nyt § 9 d, stk. 4, at den til-
synsførende i den årlige skriftlige tilsynserklæring skal op-
lyse om, hvorvidt skolen i det foregående kalenderår fra
samme donator har modtaget en eller flere donationer, der
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tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. Hvis det er
tilfældet, skal donatorens navn og adresse oplyses i tilsyns-
erklæringen. Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde
oplysning om den samlede størrelse af alle donationer, dvs.
fra såvel navnegivne som eventuelle anonyme donatorer, og
om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end
20.000 kr. ekskl. moms. Tilsynserklæringen vil således
komme til at indeholde oplysninger om den samlede størrel-
se af de donationer skolen har modtaget i regnskabsåret. Der
vil endvidere skulle være oplysninger om alle donationer,
der overstiger 20.000 kr. ekskl. moms med angivelse af do-
nationens størrelse og enten donators navn og adresse eller
at det er en anonym donation.

Kravet omfatter både donationer, der gives i form af kon-
tantbeløb, men også donationer i form af varer, tjenesteydel-
ser, ejendomme m.v., der skal opgøres til markedsværdien.
Hvis donator giver et kontant beløb vil der ikke være moms
på. Der skal så ikke fratrækkes moms på gaven. Men hvis
donator giver gaven i form af, at skolen fx kan indkøbe
momsbelagt undervisningsudstyr m.v. hos en leverandør til
22.500 inklusive moms, mod at donator refunderer skolen
den samlede udgift, så er gaven 18.000 kr. værd for skolen.
Skolen har altså betalt 22.500 kr. og fået refunderet 22.500
kr. fra donator og fået udstyr til en værdi af 18.000 kr. ekskl.
moms. Det betyder i så fald, at gaven er på 18.000 kr. ekskl.
moms.

Opgørelsen af donationerne skal ske på grundlag af alle do-
nationer i regnskabsåret, dvs. en donator, der i et regnskabs-
år yder en donation i form af et kontaktbeløb på 10.000 kr.
sammen med en donation i form af varer til en værdi af
10.500 kr. ekskl. moms, samlet vil have ydet en donation,
der overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

Forældres frivillige arbejde på en fri grundskole vil ikke bli-
ve betragtet som donationer.

Med forslaget sikres der dels åbenhed omkring donationer
til skolen, og hvorvidt skolen overholder kravet i friskolelo-
ven om, at skolen som selvejende uddannelsesinstitution
skal være uafhængig. Forslaget indebærer endvidere, at de
tilsynsførende får kendskab til evt. donationer til skolen,
hvilket kan være relevant for den tilsynsførende at have
kendskab til i forbindelse med det pædagogiske tilsyn med
overholdelse af bl.a. kravet om frihed og folkestyre.

Det følger af friskolelovens § 9 d, stk. 3, at skolen efter an-
modning skal udlevere de oplysninger til den eller de til-
synsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemførelse.
Oplysninger om donationer og donatorer vil være omfattet
heraf.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.4.

Til nr. 12

Det fremgår af den gældende bemyndigelse i § 9 d, stk. 5, at
ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsæt-

te regler om formen for afgivelse af den tilsynserklæring,
som den eller de tilsynsførende hvert år skal afgive skriftligt
til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Det fremgår ikke
nærmere af forarbejderne til bestemmelsen, hvilke nærmere
regler der kan fastsættes med denne bemyndigelse, jf. lov-
forslag nr. L 163 af 13. marts 2002, jf. Folketingstidende
Tillæg A, side 4287 ff, samt ændringsforslag i den tilhøren-
de betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. maj
2002, jf. Folketingstidende Tillæg B, side 1118 ff, som ved-
taget ved lov nr. 413 af 6. juni 2002.

Det foreslås, at det præciseres i § 9 d, stk. 5, at ministeren
for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om
indholdet af tilsynserklæringen, at tilsynserklæringen skal
afgives i elektronisk form, og om i hvilket digitalt format til-
synserklæringen skal afgives. Der vil herefter i bekendtgø-
relsesform blive fastsat nærmere regler herom med henblik
på indholdet af tilsynserklæringen, og at tilsynserklæringer-
ne kan ensrettes i et digitalt format, som egner sig til databe-
handling. Det vil øge Styrelsen for Undervisning og Kvali-
tets muligheder for at undersøge, om alle tilsynserklæringer
lever op til reglerne. Det vil ligeledes være muligt at udtræk-
ke informationer på tværs af tilsynserklæringer.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.3.

Til nr. 13

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan efter §
20 b i friskoleloven indhente alle oplysninger fra skolerne
om uddannelserne, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaf-
taler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler og om skoler-
nes drift i øvrigt til brug for bl.a. gennemførelse af tilsyn.

Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i § 9 g, stk. 2, 1.
pkt., at ministeriet som led i et skærpet tilsyn med fokus på
frihed og folkestyre deltager som observatør ved skolens be-
styrelsesmøder samt eventuelle generalforsamlinger og for-
ældremøder.

Observatøren vil som udgangspunkt være en medarbejder
fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Herved vil sty-
relsen i kraft af observatørrollen og de øvrige tilsynsaktivite-
ter kunne foretage en samlet faglig vurdering af, om og i gi-
vet fald hvordan skolen i undervisningen og i hele sit virke
lever op til frihed og folkestyre-kravet.

Styrelsen vil orientere skolens leder og bestyrelse skriftligt
om, hvem der vil fungere som observatør under det skærpe-
de tilsyn og samtidig oplyse om dennes funktion og beføjel-
ser. Efter orienteringen af skolens leder og bestyrelsen vil
styrelsen normalt indkalde til et møde med skolens bestyrel-
se og skolens leder, hvor rammerne for tilsynet og en for-
ventet tidsplan gennemgås. Styrelsen vil i den forbindelse
også orientere om observatørens funktion og beføjelser.

Fremfor at indhente oplysninger om skolens bestyrelsesmø-
der, eventuelle generalforsamlinger og forældremøder fra
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skolen, gennemføres indsamlingen helt eller delvist ved, at
ministeriet er til stede på de nævnte møder som observatør
som led i tilsynet. Der vil i øvrigt i medfør af friskolelovens
§ 20 b kunne indhentes mødemateriale mv. til brug for ob-
servatøren samtidig med at det sendes til skolens bestyrelse.

Der vil være en observatør til stede på skolens bestyrelses-
møder, eventuelle generalforsamlinger og forældremøder i
den periode, hvor skolen er under skærpet tilsyn. Formålet
med tilstedeværelsen på de enkelte møder er udelukkende at
observere, hvad der foregår på mødet. Observatøren har så-
ledes ingen stemmeret på bestyrelsesmøder eller generalfor-
samlinger, ligesom observatøren ikke vil rådgive, vejlede el-
ler komme med løsningsforslag i forhold til mødets dagsor-
den eller skolens forhold i øvrigt, dvs. observatøren har ikke
taleret under mødet og kan ikke svare på spørgsmål under
mødet.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 9 g, stk. 2, 2. pkt., kan
ministeriet ligeledes udpege en observatør til at deltage i de
nævnte møder på skolen på ministeriets vegne. Såfremt der
er indsat en ekstern observatør uden et ansættelsesforhold i
ministeriet, jf. den foreslåede § 9 g, stk. 2, 2. pkt., vil der ef-
ter mødet ske en skriftlig tilbagerapportering til styrelsen,
herunder om der skulle være problemer med bestyrelsens
mundtlige og forståelsesmæssige niveau i dansk.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling med tilhø-
rende styrelser kan således vælge at udpege en observatør,
som ikke er ansat i ministeriet. Observatøren virker for mi-
nisteriet, uanset om denne er en medarbejder i ministeriet el-
ler en person uden ansættelse i ministeriet. Der vil i beslut-
ningen om at gøre brug af en observatør uden ansættelse i
ministeriet blive lagt vægt på, at den pågældende har de ret-
te faglige kvalifikationer til at forestå denne del af det skær-
pede tilsyn, ligesom den pågældende skal have deltaget i
certificeringsuddannelsens udvidede modul om frihed og
folkestyre.

Vælger ministeriet at indsætte en observatør uden ansættelse
i ministeriet, vil der være tale om en afgørelse i forvalt-
ningsretlig forstand. Ministeriet vil derfor i sådanne tilfælde
partshøre skolen over valget af observatør, særligt i forhold
til den eksterne observatørs habilitet, og på denne baggrund
træffe afgørelse i sagen.

Som følge af aftalen om styrkelse af kvaliteten på de frie
grundskoler vil styrelsen ud over indsættelse af en observa-
tør gennemføre en undersøgelse af bestyrelsens virksomhed,
som indebærer en undersøgelse af, om alle medlemmer af
skolens bestyrelse behersker dansk i skrift og tale, som det
er krævet i friskoleloven § 5 stk. 7 og en gennemgang af be-
styrelsens protokol over sine beslutninger, herunder eventu-
elle dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder med hen-
blik på at identificere, om og hvordan bestyrelsen har fokus
på opfyldelse af frihed og folkestyrekravet i forhold til hele
skolens virksomhed.

Styrelsen vil som hovedregel indlede med de mindst indgri-
bende aktiviteter i forhold til at undersøge om alle bestyrel-
sesmedlemmer behersker dansk i skrift og tale. Udgangs-
punktet vil være, at observatøren fra begyndelsen af det
skærpede tilsyn vil observere, om bestyrelsesmedlemmerne
lever op til lovkravet på bestyrelsesmøder og eventuelle mø-
der med bestyrelsen. I vurderingen vil observatøren bl.a.
forholde sig til dialogen på mødet, herunder om det eventu-
elt udsendte skriftlige mødemateriale er læst og forstået. Ob-
servatøren vil også kunne konstatere, om der er bestyrelses-
medlemmer, som er påfaldende stille, eller om der er besty-
relsesmedlemmer, som er fraværende.

Hvis observatøren skønner, at et eller flere bestyrelsesmed-
lemmer ikke behersker dansk i skrift og tale, kan styrelsen
indkalde den eller de pågældende til en samtale. Formålet
vil være at afklare, om det pågældende bestyrelsesmedlem
kan indgå ukompliceret i en samtale på hverdagsniveau, her-
under kunne lytte og svare mundtligt på de spørgsmål, som
bliver stillet. Styrelsen kan evt. gøre brug af en skriftlig ca-
se, som kan danne udgangspunkt for samtalen, og samtalen
vil foregå på dansk.

Styrelsen har desuden mulighed for at gennemføre en egent-
lig sprogtest for at sikre sig, at alle bestyrelsesmedlemmer
behersker dansk i skrift og tale.

Hvis bestyrelsesmedlemmerne kan dokumentere deres ni-
veau i dansk gennem beståede danskprøver, kan disse des-
uden indgå i vurderingen af overholdelsen af lovkravet.

Hvis styrelsen er blevet gjort bekendt med, at der kan være
tvivl om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne behersker dansk
i skrift og tale, har styrelsen mulighed for at gå direkte til de
mere indgribende aktiviteter, såsom samtale og/eller sprog-
test.

Det foreslåede § 9 g, stk. 3, har til formål at sikre, at spørgs-
målet om, hvorvidt et dokument, der er udarbejdet af obser-
vatøren eller styrelsen, anses for internt i relation til offent-
lighedsloven og forvaltningsloven, ikke kommer til at af-
hænge af, om observatøren er ansat i eller udpeget af styrel-
sen.

Det følger af offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, og for-
valtningslovens § 12, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke om-
fatter dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Så-
danne dokumenter mister imidlertid deres interne karakter,
hvis de afgives til udenforstående, medmindre afgivelsen
sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af an-
dre lignende grunde, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 2, og
forvaltningslovens § 12, stk. 2.

Det foreslåede i § 9 g, stk. 3, indebærer en fravigelse af dis-
se regler. Det foreslås således, at når ministeren for børn,
undervisning og ligestilling til brug for udøvelsen af tilsynet
videregiver dokumenter, der ifølge lov om offentlighed i
forvaltningen eller forvaltningsloven er interne, til en udpe-
get observatør, mister dokumenterne ikke som følge heraf
deres interne karakter. Det foreslås endvidere, at dokumen-
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ter, der er udarbejdet af observatøren og ikke er afgivet til
udenforstående, i henhold til lov om offentlighed i forvalt-
ningen og forvaltningsloven anses for interne dokumenter,
selv om de videregives fra observatøren til ministeren, hvis
dette sker som led i udøvelsen af tilsynet.

Der foreslås ikke herudover begrænsninger i adgangen til
aktindsigt, herunder med hensyn til såkaldte ekstraherings-
pligtige oplysninger i interne dokumenter, jf. offentligheds-
lovens § 28, stk. 1, og forvaltningslovens § 14 a, stk. 1.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.2.

Til nr. 14

Der er ikke fastsat regler i friskoleloven om, at der ved be-
regning af tilskud pr. årselev skal fradrages et beløb til af-
holdelse af udgifter ved indberetning og registrering af til-
synsskoler for den enkelte tilsynsførende.

I § 10, stk. 5, foreslås det, at der ved beregningen af tilskud-
det pr. årselev i året 2017 skal fradrages et beløb til afhol-
delse af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings
opgaver i forbindelse med forslaget om indberetning og re-
gistrering af tilsynsskoler for den enkelte tilsynsførende.
Udgifterne vil omfatte udviklingen af et it-baseret register
over tilsynsførende for de frie grundskoler og digital under-
støttelse af tilsynserklæringen. Beløbet fastsættes på finans-
loven for 2017.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
4.

Til nr. 15

Introduktionskurser for elever i frie grundskoler i 8. klasse
er vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til,
at den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Kurserne skal omfatte in-
troduktion til mindst en erhvervsuddannelse eller en er-
hvervsgymnasial uddannelse. Det er ikke obligatorisk for
elever i 8. klasse i frie grundskoler at deltage i introdukti-
onskurser, hvorimod de er obligatoriske for elever i folke-
skolen. På de frie grundskoler er det skolelederen, som træf-
fer beslutning om, hvorvidt elever skal deltage i introdukti-
onskurser i 8. klasse.

Der er ikke hjemmel i friskoleloven til at yde tilskud til be-
fordring af elever til introduktionskurser. Det foreslås med
ændringen af § 17, stk. 3, at elever i 8. klasse på frie grund-
skoler kan få tilskud til befordring, når de deltager i intro-
duktionskurser. De bliver hermed sidestillet med elever i 9.
og 10. klasse i frie grundskoler, som deltager i brobygning.

Forslaget indebærer, at de statslige tilskud til nedbringelse
af befordringsudgifter i forbindelse med introduktionskurser
og brobygning fordeles mellem skolerne af Fordelingssekre-
tariatet for friskoler og private grundskoler, tilsvarende se-
kretariatets administration af den gældende ordning med til-

skud til nedbringelse af udgifter til befordring i forbindelse
med brobygning.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.5.

Til § 2

Til nr. 1

Det følger af § 2, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagsko-
ler, at optager en skole elever, der er undervisningspligtige i
henhold til folkeskoleloven, skal skolen tilbyde disse elever
en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slut-
mål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt
kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. End-
videre er det fastsat i lovens § 2, stk. 3, at i det omfang sko-
len ikke har fast slutmål og delmål, der står mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompe-
tencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles
Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen.

Fælles Mål er mål for de obligatoriske fag i folkeskolen.
Fælles Mål blev i forbindelse med folkeskolereformen i
2014 revideret med henblik på forenkling af målene, og an-
vender nu betegnelserne ’kompetencemål’ og underliggende
’færdigheds- og vidensmål’ for mål for elevernes læring i
stedet for slutmål og trinmål for undervisningen, som tidli-
gere var i fokus. Kompetencemålene angiver fælles nationa-
le mål for, hvad eleverne skal have tilegnet sig af kompeten-
cer i et fag/emne ved afslutningen af bestemte klassetrin.
Færdigheds- og vidensmålene angiver fælles nationale mål
for den progression i elevernes færdigheder og viden, der le-
der frem mod kompetencemålene, med henblik på at styrke
lærerens muligheder for at tilrettelægge undervisningen. I de
forenklede Fælles Mål er begreberne trin- og slutmål udgået.

Som følge af forenklingen af Fælles Mål og indførelse af be-
greberne kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i fol-
keskoleloven i 2014 blev der foretaget en konsekvensæn-
dring af § 1 a, stk. 4, i lov om friskoler og private grundsko-
ler m.v., og § 2, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler
(på daværende tidspunkt lov om efterskoler, husholdnings-
skoler og håndarbejdsskoler).

Siden ændringen af folkeskoleloven i 2014 har forståelsen af
kompetencemålenes sammenhæng med færdigheds- og vi-
densmål udviklet sig, så det er blevet klarere, at kompeten-
cemål og færdigheds- og vidensmål er en sammenhængende
målopbygning. Dette har medført, at den gældende formule-
ring i § 1 a, stk. 4, i friskoleloven og § 2, stk. 3, i lov om
efterskoler og frie fagskoler ikke er dækkende. Der er derfor
behov for en ændring af lovteksten, for at den angiver den
korrekte sammenhæng mellem kompetencemål og færdig-
heds- og vidensmål.

Anvendelsen af ordet ’henholdsvis’ i den gældende lovtekst
anviser således, at de tidligere trinmål er det samme som de

20



nugældende færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål, hvilket
ikke er dækkende. Kompetencemål og færdigheds- og vi-
densmål er en sammenhængende målopbygning. De over-
ordnede kompetencemål er anvist på forskellige tidspunkter
undervejs i skoleforløbet. Færdigheds- og vidensmålene er
de underliggende specificeringer af indholdet af kompeten-
cemålene. Der foreslås derfor en lovteknisk korrektion af
bestemmelserne, så ’henholdsvis’ erstattes med ’og’.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.6.

Til nr. 2-3

Overskriften før § 23 c justeres, således at introduktionskur-
ser fremgår heraf, jf. det foreslåede i § 2, nr. 3. Introdukti-
onskurser og brobygning vil hermed fremgå af overskriften.

Der er ikke hjemmel i lov om efterskoler og frie fagskoler til
at yde tilskud til befordring af elever til introduktionskurser

Introduktionskurser for elever i 8. klasse på efterskoler er
vejlednings- og undervisningsforløb, der skal bidrage til, at
den unge bliver afklaret og motiveret for at vælge og gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Kurserne skal omfatte in-
troduktion til mindst en erhvervsuddannelse eller en er-
hvervsgymnasial uddannelse. Det er ikke obligatorisk for
elever i 8. klasse på efterskoler at deltage i introduktionskur-
ser, hvorimod de er obligatoriske for elever i folkeskolen. På
de frie grundskoler er det skolelederen, som træffer beslut-
ning om, hvorvidt elever skal deltage i introduktionskurser i
8. klasse.

Det foreslås med ændringen af § 23 c, stk. 1, at elever i 8.
klasse på efterskoler kan få tilskud til befordring, når de del-
tager i introduktionskurser. De bliver hermed sidestillet med
elever i 9. og 10. klasse i efterskoler, der deltager i brobyg-
ning.

Forslaget indebærer, at de statslige tilskud til nedbringelse
af befordringsudgifter i forbindelse med introduktionskurser
og brobygning vil blive administreret af Efterskoleforenin-
gen tilsvarende foreningens administration af den gældende

ordning med tilskud til nedbringelse af udgifter til befor-
dring af elever i 9. og 10. klasse, når de deltager brobyg-
ningsforløb, jf. § 23 c, stk. 1, i lov om efterskoler og frie
fagskoler.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit
3.5.

Til § 3

Det foreslås i § 3, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar
2017.

I § 3, stk. 2, foreslås det, at den nye valgperiode på 2 år, ka-
rensperiode på 5 år før den nærmere angivne personkreds
kan vælges som tilsynsførende, og at den tilsynsførende in-
den for en periode på 11 år højst kan fungere i seks år i alt
på skolen først finder anvendelse fra den 1. januar 2018, så-
ledes at skolerne får mulighed for at forberede sig på de
foreslåede ændringer. Det betyder, at en tilsynsførende ikke
kan fortsætte som tilsynsførende på en skole, hvis vedkom-
mende har været tilsynsførende de seneste 6 år op til den 1.
januar 2018.

De nye skærpede krav til de tilsynsførendes habilitet, kvali-
fikationer mv. finder anvendelse fra lovens ikrafttræden. Det
betyder, at tilsynsførende, som på tidspunktet for lovens
ikrafttræden ikke lever op til de nye skærpede krav, ikke vil
kunne fortsætte som tilsynsførende. Tilsynsførende som ved
lovens ikrafttræden ikke lever op til de nye krav må derfor
afgå som tilsynsførende. Hvis der, som følge af de nye skær-
pede krav til tilsynsførende, ikke længere er en eller flere,
der fører tilsyn med skolen, skal skolens bestyrelse indkalde
forældrekredsen til møde, hvor forældrekredsen skal vælge
en eller flere nye tilsynsførende, jf. reglerne herom i be-
kendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved
frie grundskoler m.v. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen,
at der skal indkaldes til møde, således, at det kan afholdes
senest 3 måneder efter, at der ikke længere er en eller flere,
der fører tilsyn med skolen.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget
§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1075 af 8. juli 2016, foretages følgende ændringer:

§ 1. (…)

Stk. 2. (…) Skolerne skal efter deres formål og i hele deres
virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det dan-
ske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke eleve-
rnes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
(…)

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter ”elevernes”: ”demo-
kratiske dannelse og deres”.

§ 1 a. (…)

Stk. 4. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1,
og delmål, jf. stk. 3, der står mål med, hvad der almindelig-
vis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål hen-
holdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fast-
sat for undervisning i folkeskolen.

2. I § 1 a, stk. 4, ændres ”henholdsvis” til: ”og”.

§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sik-
re, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med

1) (…)

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helheds-
vurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i fol-
keskolen, og

3) (…)

3. I § 9 a, stk. 1, nr. 2, udgår ”og”.

§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sik-
re, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med

1)-2) (…)

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk.
3, 1. pkt.

4. I § 9 a, stk. 1, nr. 3, indsættes efter ”§ 2, stk. 3, 1. pkt.”: ”,
og”.

5. I § 9 a, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nr. 4:

”4) donationer til skolen. ”

§ 9 b. Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk.
1, vælges af forældrekredsen for højst 4 år ad gangen. (…)

6. I § 9 b, stk. 1, 1. pkt., ændres ”4 år” til: ”2 år”.

§ 9 b. (…)

Stk. 2. Den eller de tilsynsførende må ikke

1)-3) (…)

7. I § 9 b, stk. 2, nr. 4, ændres: ”grundskole, eller” til:
”grundskole,”, og i nr. 5 ændres ”1-4. ” til: ”1-4, eller”.
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4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grund-
skole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører
tilsyn med denne anden frie grundskole, eller

5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfat-
tet af nr. 1-4.

8. I § 9 b, stk. 2, indsættes som nr. 6:

”6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, jf. stk. 1,
have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med
en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1-5. ”

9. I § 9 b indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

”Stk. 4. Den tilsynsførende kan genvælges. Den tilsynsføren-
de kan inden for en periode på 11 år højst fungere i seks år i
alt på skolen. Ministeren for børn, undervisning og ligestil-
ling kan dog i helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af
2. pkt.

Stk. 5. Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som har
ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan
en tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen, hvis
pågældende inden for de seneste to år forud for det skærpede
tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen, medmindre
særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende kan
dog, efter en periode på 5 år siden den pågældende har fun-
geret som tilsynsførende på skolen, på ny vælges som til-
synsførende.

Stk. 6. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædel-
sen indberette skriftligt til Ministeriet for Børn, Undervis-
ning og Ligestilling, hvilke skoler den eller de tilsynsføren-
de fører tilsyn med. En tilsynsførende kan højst føre tilsyn
med fem skoler ad gangen. Ministeren for børn, undervis-
ning og ligestilling kan dog i helt særlige tilfælde godkende,
at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.
”

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 7-9.

10. I § 9 c indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

”Stk. 4. Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn, som
har ført til et påbud i forhold til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt.,
skal den tilsynsførende gennemgå den del af det uddannel-
sesforløb, som er nævnt i stk. 3, der særligt vedrører kravet i
§ 1, stk. 2, 2. pkt., hvis det ikke tidligere er erhvervet, eller
hvis det er mere end 10 år siden, at den tilsynsførende har
gennemført uddannelsesforløbet. Ministeren for børn, under-
visning og ligestilling kan dog i helt særlige tilfælde fravige
1. pkt.”

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

11. I § 9 d indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
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”Stk. 5. Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklæringen,
jf. stk. 4, oplyse om, hvorvidt skolen i det foregående regn-
skabsår har modtaget en eller flere donationer, der tilsam-
men overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. Er det tilfældet, skal
donators navn og adresse samt størrelsen af donationen eller
donationerne oplyses. Tilsynserklæringen skal endvidere in-
deholde oplysning om den samlede størrelse af alle donatio-
ner og om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere
end 20.000 kr. ekskl. moms. ”

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

§ 9. (…)

Stk. 5. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan
fastsætte regler om formen for afgivelse af den tilsynserklæ-
ring, der er nævnt i stk. 4.

12. I § 9 d, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres ”formen for afgi-
velse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4” til: ” ind-
holdet i og om formen for afgivelse af den tilsynserklæring,
der er nævnt i stk. 4, herunder regler om, at tilsynserklærin-
gen skal afgives i elektronisk form, og om i hvilket digitalt
format tilsynserklæringen skal afgives”.

13. I § 9 g indsættes efter stk. 1 som nye stykker 2 og 3:

”Stk. 2. Som led i et skærpet tilsyn med fokus på, hvorvidt
en skole lever op til kravet i § 1, stk. 2, 2. pkt., deltager Mi-
nisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som obser-
vatør ved skolens bestyrelsesmøder samt eventuelle general-
forsamlinger og forældremøder. Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling kan udpege en observatør til at
deltage i de nævnte møder på ministeriets vegne.

Stk. 3. Videregiver ministeren for børn, undervisning og li-
gestilling til brug for udøvelsen af tilsynet dokumenter, der
ifølge lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltningen
eller forvaltningsloven er interne, til en udpeget observatør,
mister dokumenterne ikke som følge heraf deres interne ka-
rakter. Dokumenter, der er udarbejdet af observatøren og ik-
ke afgivet til udenforstående, anses i henhold til lov om of-
fentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven for interne
dokumenter, selv om de er videregivet fra observatøren til
ministeren, hvis dette sker som led i udøvelsen af tilsynet. ”

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

14. I § 10 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

Stk. 5. Med virkning fra den 1. januar 2017 fradrages i for-
bindelse med fastsættelsen af det gennemsnitlige tilskud pr.
årselev, jf. § 10, stk. 3, i lov om friskoler og private grund-
skoler m.v., i 2017 et beløb til de frie grundskolers samlede
bidrag til finansieringen af Ministeriet for Børn, Undervis-
ning og Ligestillings omkostninger i forbindelse med vareta-
gelsen af opgaverne efter § 9 b, stk. 6, og § 9 d, stk. 6. Belø-
bet opgøres som det samlede bidrag til Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling delt med antallet af årselever,
der er budgetteret med på finansloven. Det samlede bidrag
til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fast-
sættes på finansloven.
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§ 17. (…)

Stk. 3. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsud-
gifter i forbindelse med brobygning inden for en bevilling,
der fastsættes på de årlige finanslove. (…)

15. I § 17, stk. 3, indsættes efter ”i forbindelse med”: ”intro-
duktionskurser og”.

§ 2
I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1076 af 8. juli 2016, foretages følgende ændringer:

§ 2. (…)

Stk. 3. I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål, jf. stk. 1,
og delmål, jf. stk. 2, der står mål med, hvad der almindelig-
vis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål hen-
holdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fast-
sat for undervisning i folkeskolen.

1. I § 2, stk. 3, ændres ”henholdsvis” til: ”og”.

2. Overskriften før § 23 c affattes således:

”Tilskud til befordring i forbindelse med introduktionskur-
ser og brobygning”

§ 23 c. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsud-
gifter i forbindelse med brobygning inden for en bevilling,
der fastsættes på de årlige finanslove. (…)

3. I § 23 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter ”i forbindelse med”:
”introduktionskurser og”.

§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og nr. 8, og friskolelovens § 9 b, stk. 4, som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, har dog først virkning fra
den 1. januar 2018.
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