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Tilsynsdebatten fortsætter  
– og vi følger den til dørs 
For nylig indgik regeringen aftale med blå blok om stramninger af tilsynet, som vi 
orienterede grundigt om i forrige nummer af SkoleNyt. I den forgangne uge fort-
satte debatten med et forslag fra Socialdemokraterne om, at kommunerne skal føre 
tilsynet med de frie grundskoler og i den forbindelse kunne sætte observatører ind 
i skolernes bestyrelser. 

De mange forslag til stramninger af tilsynet på friskolerne fra såvel partier i blå 
som rød blok ligner et kapløb om at overbyde hinanden – for kapløbets egen 
skyld?

Den nugældende lovgivning giver rig mulighed for at føre tilsyn med friskolerne 
- eller i sidste instans lukke en given skole, hvis der er grund til det. Det er uklart, 
hvad de nye tiltag skal bidrage med, som gældende lovgivning ikke i forvejen giver 
hjemmel til. 

Vi har et velfungerede tilsyn, hvilket en evalueringsrapport udarbejdet af Rambøll i 
marts 2015 konkluderede. Tilsynsberetning for 2015 har samme konklusion.  
Se afsnittet om »Tilsynet fungerer!«  
Har politikerne mistillid til forældrene?
Socialdemokraternes forslag om at gøre tilsynet kommunalt er en mistillidserklæ-
ring til forældres evne til at tage ansvar for skole- og undervisningsfriheden, og det 
gavner ikke friskoler og private grundskoler, hverken når det drejer sig om kvalitet 
eller hvis om at leve op til reglerne. 

Før 1933 gav det friskolernes store problemer, at det kommunale tilsyn vurderede 
undervisningen ud fra præmisser, der ikke var skolens. Friskolerne protesterede, 
argumenterede og bedrev politisk påvirkning i 80 år, før man endelig gav forældre-
ne mulighed for at vælge tilsynsførende efter livs- og skolesyn. 

Det er dette princip, man nu er ved at sætte over styr. Formanden for Dansk Fri-
skoleforeningen, Peter Bendix Pedersen, har derfor gentagne gange udtalt sig om 
sagen i diverse medier. Også skolefolk fra medlemsskolerne har været aktive i de-
batten og medvirket i tv-interviews.  
 
Det gælder blandt andet skoleleder Morten May fra Byens Skole og Ayoub Chahine 
fra Al-Salahiyah-Skolen. Interesserede kan finde disse interviews på TV2 Play – el-
ler nemt via Dansk Friskoleforenings facebook side: https://www.facebook.com/
Danskfriskoleforening 

Hent evalueringsrapporten om tilsynet på friskolerne her. 

 

mailto:df@friskoler.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
https://www.facebook.com/Danskfriskoleforening/
https://www.facebook.com/Danskfriskoleforening/
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Nyheder/april_-_juli_16/150909_Evaluering_af_tilsyn.pdf
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MPLC, Copydan og Koda-Gramex 
Betaling for ophavsret

Skoler kan i dag ikke undervise efter lovens krav uden at benytte ophavsretligt 
materiale. Det er en kendsgerning. I skolefritidsordninger, som ikke er en del af 
den egentlige undervisningsvirksomhed, er det også ofte ønskeligt at benytte 
ophavsretligt materiale.

Ophavsrettighederne, både de indenlandske og udenlandske, forvaltes af for-
skellige organisationer, som indsamler penge fra forbrugerne og fordeler dem 
til rettighedsindehaverne. For de fleste områders vedkommende er de samlet i 
paraplyorganisationen Copydan. Herudover forvaltes musikrettigheder af  
Koda-Gramex, og udenfor undervisningen forvaltes filmrettigheder af MPLC.

Dansk Friskoleforening har påtaget sig at formidle indbetalingerne til Ko-
da-Gramex fra skolerne; men for de øvrige rettighedsområder skal skolerne 
selv indbetale direkte til rettighedsorganisationerne. Dansk Friskoleforening 
repræsenterer medlemsskolerne i forhandlinger vedrørende priser og betin-
gelser over for Copydan. 

Prisen for at benytte ophavsretligt materiale
På Dansk Friskoleforenings hjemmeside kan aftalen med Koda-Gramex down-
loades fra filarkivet. Prisen pr. elev pr. år er pt. 4,57 kr. Søg i Filarkivet på ’Koda’.

Copydan Tekst og Noder opkræver betaling for kopier af tekst og noder, altså 
ikke billeder, både på papir og digitalt. Prisen er pt. på 221,74 kr. pr. elev pr. år.

Rettighederne for kopier af billeder i undervisningen (og SFO!) varetages af 
Copydan Billedkunst. Enkelte billedkunstnere har dog ikke tilsluttet sig afta-
len, så deres billeder må ikke benyttes. Prisen pr. elev pr. år er pt. på ca. 20 kr. 
I enkelte kommuner har også friskolerne mulighed for at komme ind under en 
kollektiv kommuneaftale med Copydan Billledkunst, som giver en rabat på 5 kr. 
pr. elev.

For filmforevisninger i undervisningen betales til Copydan AVU-medier ca. 20 
kr. pr. år pr. elev. Det ligger dog ikke inden for denne aftale at benytte streaming 
og i øvrigt vise film uden for selve undervisningsområdet.

Hvis film ønskes benyttet udover i undervisningen – eksempelvis i SFO – dæk-
ker aftalen med Copydan AVU-medier ikke. Her kan man, i stedet for at tage 
kontakt til den enkelte rettighedsindehaver for at betale for hver enkelt film-
forevisning, tegne et abonnement med MPLC for ca. 5 kr. pr. elev pr. år. Denne 
aftale dækker også generelt filmforevisninger formidlet gennem streaming.

BUPL flytter opgaver fra  
hovedkontoret til afdelingerne
BUPL har besluttet at flytte nogle af opgaverne vedrørende vores overenskomst 
for pædagogisk personale ud til de 12 regionale afdelinger. Det drejer sig om de 
spørgsmål om løn og ansættelses-vilkår, som det enkelte medlem af BUPL kan 
have vedrørende sin ansættelse. 

http://www.friskoler.dk/da/administration/filarkiv/
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Hidtil har medlemmerne kunnet henvende sig til det centrale forbundskontor 
i København, som har haft ekspertisen inden for de frie grundskolers område. 
Baggrunden for beslutningen og flytning er, at BUPL oplever vækst i antallet 
af frie grundskoler og private institutioner og dermed større aktivitet på om-
rådet. Formålet er angiveligt at kunne sikre en høj kvalitet i medlemsservi-
cen samt understøtte, at medlemmerne får en tættere kontakt til den lokale 
BUPL-afdeling. 

BUPL beder også om, at skolerne henvender sig til den lokale BUPL-afdeling. 
Dog ikke i alle sager. Det vil fortsat være sådan, at forbundskontoret tager 
sig af alle sager vedrørende opsigelser, hvor skolerne ganske som hidtil skal 
orientere BUPL på Blegdamsvej i København. Ligeledes vil alle spørgsmål, 
hvor skolen inddrager Dansk Friskoleforening i en sag, der er rejst lokalt blive 
taget op med BUPL centralt. Spørgsmål om fortolkning af overenskomsten vil 
ligeledes blive behandlet centralt. 

I Friskolernes Hus er man spændt på, hvordan BUPLs beslutning vil fungere 
i praksis. Ikke mindst fordi man i alle de år, hvor pædagogoverenskomsten 
med BUPL har eksisteret, har anset det for en stor styrke at al sagsbehandling 
var henlagt til forbundshuset, således at der kunne være et godt kendskab til 
såvel overenskomsten som til friskolerne. Netop dette har været vigtigt for 
overenskomstens succes. 

BUPL´s omlægning ændrer ikke ved den måde vi fra Friskolernes Hus rådgi-
ver og vejleder om overenskomsten; men vi vil naturligvis være opmærksom 
på de spørgsmål og kommentarer om-lægningen vil give anledning til. 

De lokale BUPL afdelinger kan findes her.

Tilsynet fungerer!
Rapportering om ministeriets tilsynsvirksomhed

STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) har offentliggjort sin tilsynsbe-
retning for 2015 samt planen for styrelsens tilsynsarbejde i 2016-17.  
Styrelsen fører tilsyn med mange forskellige uddan-nelsessektorer og med 
flere forskellige områder inden for den enkelte sektors virksomhed. De frie 
grundskoler er således en blandt mange sektorer, der omtales i beretningen 
og i planerne for styrelsens tilsyn i år og ind i næste år. 

Her har vi valgt nogle vigtige punkter angående friskoler. Beretningen og til-
synsplanen kan hentes på undervisningsministeriets hjemmeside:  
Tilsynsberetning 2015 (link)  Tilsynsplan 2016-17 (link) 
 
Fra tilsynsberetningen
Evaluering af tilsynsordningen: STUK har gennemført en evaluering af til-
synsordningerne på de frie grundskoler. Resultatet af denne evaluering har 
tidligere været omtalt, blandt andet her i SkoleNyt. Overordnet viste evalu-
eringen at tilsynsordningerne fungere godt og har været i positiv udvikling; 
men der er behov for justeringer blandt andet med hensyn kvaliteten af til-
synserklæringerne og i forhold til at præcisere den certificerede tilsynsføren-
des uvildighed.
          fortsættes...

http://www.bupl.dk/bupl_lokalt?opendocument
http://www.stukuvm.dk/-/media/STUK/Filer/PDF16/160412-TILSYNSBERETNING-2015.ashx 
http://www.stukuvm.dk/-/media/STUK/Filer/PDF16/160412-TILSYNSPLAN-2016-17.ashx 


Nr. 7  Side 4

Tematisk tilsyn – skoler uden overbygning:  
Der er er 111 frie grundskoler uden 9. klassetrin. Blandt disse skoler blev der udtaget en stikprøve på 5 sko-
ler med henblik på at vurdere, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, 
og om skolerne lever op til tilskudsbetingelserne. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Enkeltsagstilsyn:  
I 2015 blev der påbegyndt 9 tilsyn med enkeltsager på skoler, og 11 tilsyn blev videreført, som var startet op 
før 2015. Syv tilsynssager er afsluttet i 2015, mens 13 fortsætter i 2016. Indholdsmæssigt handler enkelttil-
synssagerne for den overvejende dels vedkommende om stå-mål-med-kravet, mens enkelte sager handler 
helt eller delvist om frihed- og folkestyrekravet. Men også hjemmeside, specialundervisning, integration af it 
og medier i undervisningen og mangelfuld evaluering af skolernes samlede undervisning har været genstand 
for nærmere undersøgelse i tilsynssagerne i 2015. 

Hovedparten af tilsynssagerne er iværksat som følge af henvendelser fra forældre til nuværende eller tidlige-
re elever på skolen. 

En skole fik som følge af tilsynet et påbud, som drejede sig om forbedring af undervisningen på det prak-
tisk-musiske fagområde. 

Ingen enkelttilsynssager førte til, at der i 2015 blev iværksat skærpet tilsyn, og der blev heller ikke truffet be-
slutning om lukning af skoler som konsekvens af tilsynet.

Det økonomiske tilsyn: 
I det økonomiske tilsyn overvåger ministeriet systematisk skolernes økonomi, og man målretter en særlig 
indsats på skoler, hvor der er risiko for udfordringer i forhold til økonomisk effektivitet. Med dette for øje 
gennemfører STUK en række screeninger og analyser. 

I 2015 har STUK gennemført et tematisk tilsyn med løn og personalegoder på de frie grundskoler. Dette til-
syn har givet anledning til en del bemærkninger, idet undersøgelserne blandt andet viste:
- ”at den maksimale beløbsgrænse for tildeling af engangsvederlag i visse tilfælde har været overskredet, uden at der   
 foreligger særskilt bemyndigelse fra ministeriet hertil.  
- at det ikke for alle godtgjorte kørsler i tilstrækkeligt grad er dokumenteret, at kørslernes formål har ligget inden for   
 skolernes skole- og undervisningsvirksomhed.  
- at det for visse kørsler i privat bil ikke i tilstrækkelig omfang er beskrevet, hvorfor disse kør-sler er godtgjort til den høje  
 sats for kørselsgodtgørelse.  
- at huslejen for skolernes boliger ikke i alle tilfælde har været fastsat i overensstemmelse med reglerne i    
 Finansministeriets cirkulære om tjeneste- og lejeboliger.”   
Tilsynet bemærker dog, at den manglende regeloverholdelse snarere skyldes utilstrækkeligt kendskab til 
reglerne end en bevidst omgåelse af bestemmelserne. Derfor har Styrelsen styrket vejledningen om gælden-
de regler ved at udsende en orientering om gældende regler.

I 2015 har 31 skoler været underlagt et økonomisk enkeltsagstilsyn – for 21 skoler har der været tale om 
skærpet tilsyn, hvoraf de 16 tilfælde har handlet om skoler, der har indgået afdragsordning med ministeriet 
om tilbagebetalinger, mens de resterende 5 har handlet om skoler med risiko for at lukke. 
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Tilsynet med anvendelsen af tilskud til specialundervisning, som blev indledt i 2014, blev afsluttet i 2015. 
Tilsynet fokuserede på, om der er sammenhæng mellem det antal lektioner, skolen har søgt, og den støtte 
som skolen efterfølgende har iværksat. Efter en screening blev 12 skoler udvalgt til dette tilsyn, hvor STUK 
indhentede oplysninger fra skolerne til nærmere vurdering. På 6 af de udvalgte skoler var der bemærkninger, 
som førte til reguleringer af tilskuddene på i alt 1,4 mio. kr., som skolerne måtte returnere og som efterføl-
gende er gået ind i puljerne til specialundervisnings-tilskud. Dette tilsyn gav også anledning til, at ministeriet 
i foråret 2015 udsendte en orienteringsskrivelse, hvor de gældende regler blev præciseret.  

Tilsynsplanen for 2016-17 
Risikobaseret tilsyn: STUK vil se nærmere på skoler, der har de laveste gennemsnitskarakterer eller over-
gangsfrekvenser til ungdomsuddannelserne. Skoler, der udvælges, vil blive bedt om en redegørelse - eksem-
pelvis for indsatsen i forhold til elevernes faglige progression og for resultatet af evalueringen af skolens 
samlede undervisning. STUK vil på det grundlag blandt andet vurdere opfyldelse af stå-mål-kravet.

 
Tematisk tilsyn – skolernes tilsynserklæring: Tilsynserklæringer skal opfylde 
en række krav og være offentliggjort på skolens hjemmesider. For skoler der 
har certificerede tilsynsførende, er det en tilskudsbetingelse, at der foreligger 
en gældende tilsynserklæring.  

Formålet med dette tilsyn er at se, om skolerne lever op til kravene for til-
synserklæringerne. Tilsynet gennemføres ved at udtage en stikprøve. Som op-
følgning på tilsynet vil de udvalgte skoler modtage en orientering om resultat 
af tilsynet og – hvis der er behov for det – en vejledning i, hvordan de gældende 
krav opfyldes. Tilsynsførende vil blive orienteret ved kopi af brevet til skolen. 

Tilsynet med skolens økonomi gennemføres efter samme model som tidligere 
år.

Støtteordninger/specialundervisning: Dette tilsyn retter sig mod den nye til-
skudsordning og vil have fokus på skolernes planer for indsatsen og på, om ele-
ver der indberettes som specialunder-visningselever pr. 5. september, reelt også 
modtager støtte i mindst 12 ugentlige lektioner. Skoler, der udvælges til dette 
tilsyn, vil blive bedt om at indsende PPR-udtalelser samt skolens egne planer 
for specialundervisningen, som Styrelsen vil vurdere i forhold til efterlevelse af 
reglerne.  

Tematisk tilsyn – Hjemmesidetilsyn: Dette tilsyn gennemføres i 2017 på bag-
grund af, at ministeriet vil udsende en vejledning om kravene til skolens hjem-
meside. Skolerne selv skal kunne foretage en kvalitetssikring med udgangs-
punkt i vejledningen og skal efterfølgende foretage en selvindberetning til STUK 
af deres kvalitetssikring. Skolerne vil få en frist på 3 måneder til denne selvind-
beretning, som skal finde sted i begyndelsen af 2017.
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Nedtællingen er begyndt!  
 
Til det årlige store fællesmøde for alle medlemmer: 
forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 

Landsmødet er rammen om foreningens årlige 
generalforsamling, men mødet er også tilsat musik, 
foredrag, inspiration og masser af muligheder 
for at danne netværk med andre frie skolefolk. 
Vi har stærke traditioner for, at mange skoler er 
repræsenterede. 

Landsmøde foregår den 30. april - 1. maj på 
Comwell Kolding. 

Tilmelding via www.friskoler.dk/da/kurser/
landsmoede-2016/

Glæd dig til et døgn med masser af 
inspiration og god energi!

Invitation til landsmøde 2016
30. april til 1. maj, Comwell Kolding

Tid: 30. april - 1. maj
Sted: Comwell Kolding

Tilmeldingsfrist:
Nu på www.friskoler.dk/da/kurser/lands-
moede-2016/

 
 
Årsberetning 2015 – god læselyst! 

Dansk Friskoleforenings årsberetning lander i disse dage på alle med-
lemsskoler. Beretningen er foreningens formelle indkaldelse til den 
årlige generalforsamling, så her finder du programmet for landsmødet, 
styrelsens skriftlige beretning m.v. Der er også artikler og interviews – 

blandt andet med Ellen Trane Nørby, minister for Børn, Ligestilling og Undervisning. 

Vi har gjort os umage med, at årsberetningen også skal være lækker. Glæd dig bl.a. til de skønne billeder 
fra Odense Friskole. Der findes en online version, som dermed er let at dele på skolens hjemmeside, så 
forældre og ansatte også føler sig velorienterede.

Rigtig god læselyst!

www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
https://issuu.com/friskoleforening/docs/lille_omslag_a__rsberetning_2016/1
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OK 2015-2018-håndbogen udsendes nu i en samlet udgave 
Nu er det igen muligt at se hele ”læreroverenskomsten”, fremfor at skulle 
bladre rundt mellem organisationsaftalen, tjenestemændenes arbejdstidsaf-
tale, fællesoverenskomsten og protokollatet om arbejdstid for ledere, lærere 
og børnehaveklasseledere. De gældende tekster er nemlig skrevet sammen og 
udsendt i en digital udgave, som er tilgængelig på www.friskoler.dk.  
Publikationen er delt op i 3 dele, som kan downloades enkeltvis – eller samlet. 

Men der er ingen grund til at bruge papir og toner på at printe teksterne ud 
nu – skolerne vil nemlig i løbet af få dage få tilsendt to eksemplarer i en trykt 
udgave. Sammenskrivningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Frie Sko-
lers Lærerforening, Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening. 
Se OK 2015-2018 håndbogen her.

Krav til hjemmesider – vejledning på vej
Undervisningsministeriet forventer at udsende en ny vejledning vedrørende 
kravene til skolernes hjemmesider. Vejledningen følges op med en kontrol af, 
hvorvidt skolerne lever op til kravene. Det er nemlig hensigten, at skolerne i 
begyndelsen af 2017 skal foretage en indberetning om, hvorledes de opfylder 
kravene. Skoler, der ikke foretager indberetning, må forvente at blive sat un-
der ministerielt tilsyn. 

Bidrag for tjeneste- og lejeboliger reguleres til august
Med virkning fra 1. august kan boligbidraget for tjeneste- og lejeboliger for-
højes med 1,7 %. Brugerne af tjeneste- og lejeboligerne skal have meddelelse 
om regulereingen inden 1. maj, for at det forhøjede bidrag kan træde i kraft 
pr. 1. august 2016. Reguleringen følger af Cirkulære om regulering af boligbi-
drag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2016 af 5. april 2016 og som træ-
der i stedet for Finansministeriets tilsvarende cirkulære (nr.9153) 20. marts 
2015 
Læs cirkulæret her 

Pas på snyderegninger
I Friskolernes Hus modtager vi jævnligt meldinger fra skolerne om fupregnin-
ger. Seneste variant var fra et udenlandsk firma, der kalder sig ”OfficeMax” og 
dermed lægger sig tæt op af navnet på en leverandør af kontorartikler, som 
nogle formentlig kender. Regningen angik leverance af nogle it-programmer, 
som skolen skulle have købt som download-materiale, hvilket naturligvis ikke 
var tilfældet. Prisen var 1.280 Euro. Det er mange penge at betale for ingen-
ting, blot fordi man bliver narret af en ”snyderegning”.

 
Ankestyrelsen tilbyder kursus om adoptionsforhold 
Ankestyrelsen tilbyder et 4 timers kursus med fokus på aspekter ved adoptiv-
børns institutions- og skoleliv: Forældresamarbejde, håndtering af konflikter 
og problemstillinger i forbindelse med trivslen i skolen. Formålet med kurset 
er at give professionelle, der til daglig arbejder med barnet, handlemulighe-
der og nye perspektiver i forhold til ”at afkode det adopterede barns signaler 
og sætte det ind i en udviklingsmæssig sammenhæng”. 

Ankestyrelsen har 22 adoptionskonsulenter og har siden 2007 rådgivet adop-
tivfamilier gennem PAS-projektet (Post Adoption Service). Denne rådgivning 
omfatter nu også undervisning til institutioner og forvaltninger landet over. 
Undervisningstilbuddet er gratis.
Læs mere her.

Kort 
nyt

http://www.friskoler.dk/da/nyhedsside/enkeltvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38054&cHash=236093368d55d4b39234f079514b89c9  
http://www.friskoler.dk/da/nyhedsside/enkeltvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38054&cHash=236093368d55d4b39234f079514b89c9 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179631  
https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier
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Kort 
nyt

Få kompetencer til at møde verden  
– deltag i nyt forskning projekt gratis
OBS! Ansøgningsfrist 15. april
En forskergruppe fra AAU ønsker at kvalificere elevernes interkulturelle kom-
petencer, således at eleverne er bedst muligt rustet til at fungere i en globali-
seret hverdag. Det gælder i relation til flygtninge, en multikulturel klasse eller 
i forhold til nye handelspartnere i Kina eller Norge. 

Målgruppen er elever og lærere på mellemtrin og udskoling i historie, dansk, 
engelsk, tysk, fransk, samfundsfag, kristendomskundskab, geografi og dansk 
som andetsprog (DSA). 

Skoler, der ønsker at deltage, tilbydes læremateriale og efteruddannelse af 
lærere, hvilket alt sammen er gratis. OBS! Tilmelding allerede fredag den 15. 
april 2016. Kontakt Iben Jensen, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aal-
borg Universitet København for tilmelding eller yderligere oplysninger: Iben 
Jensen, ij@learning.aau.dk eller telefon 26143136.
Læs mere om forskningsprojektet. 

Husk at følge op på løbende orientering om prøver
STUK – Styrelsen for undervisning og kvalitet – udsender løbende nyheder 
direkte til skolerne om udtræksfag, prøvebekendtgørelser samt vejledninger. 
Skolens administration skal huske at videresende til relevante lærere på sko-
len.  Senest er der sendt orienteringsmail ud om prøveafholdelse i idræt, ny 
prøvebekendtgørelse, prøveplan sommer 2016 m.v.
Se mere her. 
Fritagelse for ejendomsskat 
Ingen tvivl om, at ejendomsskatten er en betydelig post på budgettet, som 
mange friskoler og lilleskoler anser for at være en unfair beskatning, som 
skævvrider økonomien i forhold til folkeskolen. Blandt andet på den bag-
grund har Allindelille Friskole ansøgt Ringsted Kommune om at bliver fritaget 
for at betale grundskyld. Netop for at blive sidestillet med kommuneskolerne. 
Skolen begrunder endvidere sin ansøgning med, at man i sin købsaftale har 
tingslyst en bestemmelse om, at skolen stiller lokaler til rådighed for lokal-
samfundet. Endvidere anfører skolen i sin ansøgning, at skolen ser sig selv 
som en almennyttig virksomhed, der bedriver undervisning. 
I Dansk Friskoleforening har vi ikke nogen statistik over, hvor mange kom-
muner, der har fritaget friskoler, lilleskoler og private grundskoler for grund-
skyld. Men foreningens formand, Peter Bendix Pedersen, siger  

Nyt 
fra 

skolerne

”Vi ved blot, at der er forskel fra kommune til kommune. ... Nogle kommu-
ner laver alle de benspænd, de kan komme af sted med over for forældre, 
der vil starte en ny friskole, mens andre prøver at gøre det så let som over-
hovedet mulig…. Og ved at fritage friskolerne for grundskyld, får de en min-
dre udgift og gør dem i stand til at bruge mere på undervisning”

 
En friskole i Roskilde Kommune fik i begyndelsen af denne måned afslag 
på sin ansøgning om fritagelse for grundskyld. Denne skoles grundskyld 
vil i 2016 udgøre 87.591 kr. Hvis kommunen havde imødekommet sko-
lens ansøgning, skulle kommunen fritage alle frie grundskoler i kommu-

https://drive.google.com/file/d/0Bzi4bRTxDsYubl9ZVjc4SXpGb3c/view?pref=2&pli=1
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever
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nen for grundskyld, hvilket ville betyde et samlet tab i indtægt for kom-
munen på 2,9 millioner kroner om året. 

Specialestuderende ser på udefriskole 
Udefriskolen ved Lemvig, har fået tilknyttet to specialestuderede fra Syd-
dansk Universitet, som dels skal tale med elever, dels foretage observati-
oner med henblik på at se nærmere på brugen af ”udeskoleundervisning, 
og hvilken betydning, det har for børnenes læring om og forståelse for 
naturen”, udtaler Udefriskolens leder, Helle Hansen.

Udefriskolen er en af de efterhånden mange udeskoler i Danmark. Undervisningsministeriet har for nylig 
afsluttet tredje ansøgningsrunde om at blive såkaldt demonstrations udeskole, således at ministeriet nu har 
godkendt i alt 65 skoler.

Ansøgning gav pote
Den nystartede lilleskole ”Børnenes Akademi” i Lystrup ved Århus fik gevinst, da de ansøgte det lokale byg-
gemarked om hjælp til en ny legeplads. Legepladsen skal være en byggelegeplads, der ligger i tråd med sko-
lens pædagogik: ”Når børnene bygger, hamrer, saver og tømrer får de både personlige sejre og oplevelser, der 
styrker fællesskabet”, siger pædagog ved skolen Nicholas Rønne. Det er byggemarkedet jem og fix, der råder 
over en pulje med titlen ’I bygger, vi støtter’. Og det passer jo meget godt til netop en byggelegeplads! 

Leder ansat til ny friskole ved Aars
Blære Friskole, der slår dørene op til august, har ansat Inge Engelst Christensen som skoleleder ved den nye 
skole. Inge Engelst Christensen har tidligere arbejdet på Fjelsø Friskole, hvor hun har været souschef og i en 
periode også konstitueret leder. Blære Friskole får til huse i en nedlagt folkeskole.

Kolding Friskole får ny leder
Bestyrelsen ved Kolding Friskole har ansat Anders Johansen, som ny skoleleder, og som efterfølger for sko-
lens mangeårige leder, Knud Nørregård, der går på pension til sommer. Anders Johansen kommer fra en 
viceskolelederstilling ved Fynslundskolen i Jordrup.

Ny skole i vestlige Himmerland har ansat skoleleder
Overlade Friskole & Børnehus, der åbner efter sommerferien i år, har ansat Troels Bergholt som leder. Den 
nye friskole kommer til at bo i den tidligere kommuneskole i Overlade, som byrådet har nedlagt samtidigt 
med, at man lukkede folkeskolerne i Blære og Strandby. Troels Bergholt kommer fra en lærerstilling ved Ho-
bro Friskole. 

Høve Friskole er lukket 
Faldende elevtal fik i slutningen af marts bestyrelsen ved den 142 år gamle friskole i Høve på nord-vestsjæl-
land til at kaste håndklædet i ringen og erklære skolen konkurs. Det betød, at de tilbageværende 34 elever 
skulle ud og finde ny skole. I 2015 havde skolen 57 elever.

Nyt 
fra 

skolerne
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OBS: Matematikvejlederkursus Modul 1  
flyttes til oktober 2016
Grundet for få deltagere flyttes modul 1 til 26.-28. oktober 2016.  
Modul 2 afholdes den 23.-25. januar 2017 
Mokdul 3 afholdes den 26.-28. april 2017

Alle moduler afholdes på Brogården i Strib.

Tilmelding via www.friskoler.dk. 
 
 
Arbejdstid: Nyt planlægningsværktøj online 
Friskolernes Hus har lagt et planlægningsværktøj til brug i forbindelse med 
planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2016/2017 online.

Filen indeholder både kalender for skoleåret 2016-2017, værktøj til planlæg-
ning af lærernes arbejdstid samt et regneark til brug af udregning af ulempe 
og weekendtillæg.

Planlægningsværktøjet findes i Filarkivet - søg på ’planlægning’. 
 
 
Lynkursus i planlægning af arbejdstid 9. maj 2016  
Som noget nyt tilbyder Friskolernes Hus nu et lynkursus i planlægning af ar-
bejdstid. Kurset afholdes i Friskolernes Hus den 9. maj kl. 9.00-15.30. 
Tilmelding på www.friskoler.dk. 
 
 
Ny struktur for de administrative kurser - modul 1-4 
’Skolens administration’ er en kursusrække specielt målrettet sekretærer og 
administrativt personale på friskoler. 

Kursusrækken består af i alt 4 moduler:
Modul 1 + 2: Administrative opgaver og Løn 
Modul 3: Ferie, barsel og sygdom 
Modul 4: Lønberegningsark - workshop 

Vær opmærksom på, at deltagelse i modul 3 og 4 forudsætter deltagelse i 
modul 1 og 2, eller grundig kendskab til løn for alt skolens personale. 
Kursusrækken tilbydes flere gange årligt.

Næste kurser er: 
Modul 1 +2: 24.-25. august 2016 
Modul 3:        5. oktober 2016
Modul 4:        9. november 2016

Tilmelding til Skolens administration Modul 1-4 sker via www.friskoler.dk.  
 
 
Program for sekretærkursus online
Programmet for Friskolernes sekretærkursus er nu online.

Kurser

http://www.friskoler.dk/da/kurser/matematikvejleder-modul-i/
http://www.friskoler.dk/da/administration/filarkiv/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/planlaegning-af-arbejdstid-kopi-1/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/
http://www.friskoler.dk/fileadmin/user_upload/Kurser_Møder/2016/Friskolernes_sekretærkursus_16DF14_Kursusprogram_12042016.pdf
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redaktion@friskolerneshus.dk

Friskolernes Hus
Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13

eller

Rigensgade 11 
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Tre faste 
nyhedsbreve

• SkoleNyt udkommer 
hver anden onsdag

• BestyrelsesNyt 
udkommer 1. onsdag i 
hver måned.

• Den frie Skole 
udkommer hver 
anden måned.

»Den skilte familie«
20. april 2016 
Friskolernes Hus

»Landsmøde«
30. april - 1. maj 2016 
Comwell Kolding
 

»Læsevejleder II«
2.-4. maj 2016 
Thaisen Hus, Ringe

»Intro til  bestyrelse«
26. og 30. maj + 6. juni + 18. og 26. august 
2016 
Friskolernes Hus 

»Helt nye skoler«
29. juni 2016 
Friskolernes Hus

»Skolens administration modul 1 +2«
24.- 25. august 2016 
Brogården, Middelfart

»Friskolernes sekretærkursus«
12.- 13. september 2016 
Park Hotel, Middelfart

»Matematikvejleder I«
26.-28. oktober 2016 
Brogården, Strib

Kalender 

OBS:  
Ny dato

http://www.friskoler.dk/da/kurser/den-skilte-familie-ansvar-etik-og-kommunikation/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/landsmoede-2016/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/friskolernes-laesevejlederkursus-modul-ii/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/intro-bestyrelse/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/helt-nye-skoler/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-administration-1-2/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/friskolernes-sekretaerkursus/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/matematikvejleder-modul-i/

