
 
 
 
 
 

 

 
  

Risskov, d. 24. januar 2020 
 
 
Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening (FSL)  
 
 
Vedr. 
 
Høring over fem bekendtgørelser om henholdsvis (1) godkendelse af frie 
grundskoler, der ønsker statstilskud, (2) godkendelse af frie grundskoler 
uden statstilskud, (3) godkendelse af efterskoler og frie fagskoler, (4) god-
kendelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser og (5) bestyrel-
sesmedlemmers erklæringer  
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar 
og fremsender hermed ét samlet svar til bekendtgørelserne.  
 
Som nævnt i tidligere høringssvar, mener Frie Skolers Lærerforening, at 
de fem bekendtgørelser hviler på en lov, som mistænkeliggør initiativta-
gere til og bestyrelsesmedlemmer på de frie skoler. Det er stærkt bekym-
rede, at bekendtgørelserne skærper denne grundlæggende holdning. 
  
Med indførelsen af lov nr. 563 af 7. maj 2019 er praksis ændret, således at 
nye frie skoler nu skal igennem en større godkendelsesproces. Hele retorik-
ken i loven er mistænkeliggørende i betoningen af, at skolerne skal være 
uafhængige, at initiativkredsen og bestyrelsen skal vurderes ud fra deko-
rumkrav, og at kræfterne bag de nye skoler skal bekræftes ved underskrev-
ne erklæringer. 
 
Bekendtgørelserne 1-4 slår fast, at initiativkredsen bag en ny fri skole (Fri-
skole, efterskole, gymnasium m.fl.) skal underskrive en ”Erklæring om fri-
hed og folkestyre-kravet”. I erklæringen pålægges initiativtagerne til en ny 
skole at tage afstand fra ekstremistiske holdninger , uden at det præciseres, 
hvad der forstås herved. Med erklæringen skal man desuden tilkendegive, 
at man er bekendt med, at skoler, som efter tilsynets opfattelse ikke lever op 
til friskolelovens §1, som siger, at skolen skal forberede til frihed og folke-
styre og styrke elevernes demokratiske dannelse, kan miste tilskuddet.  
Samtidig præciseres det, at underskrivelsen af erklæringen skal ske ved 
personligt fremmøde af hver enkelt person på et af ministeriet valgt sted og 
tidspunkt. Det er uklart, hvad formålet med det personlige fremmøde er, og 
vi opfatter det som et udtryk for helt overdreven mistillid til initiativtagerne 
bag en ny skole.  
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De underskrevne erklæringer skal offentliggøres på skolens hjemmeside, og 
igen må vi opfatte dette som mistillid, da man i virkeligheden blot oplyser 
forældre og andre interessenter om, at man har til hensigt at overholde fri-
skoleloven. 
 
Af bekendtgørelse 4 fremgår det, at såfremt en skole bliver godkendt af mi-
nisteriet, så skal bestyrelsen efterfølgende udfylde tilsvarende erklæringer 
og offentliggøre erklæringerne på fuldstændig tilsvarende måde. 
 
I lyset af de seneste års stramninger i lovgivningen vedrørende det alminde-
lige tilsyn og STUKs muligheder for at udføre skærpet tilsyn – også i for-
hold til spørgsmålet om frihed, folkestyre, demokratisk dannelse og deko-
rumkrav – finder vi det helt overflødigt og unødigt bureaukratisk at aftvin-
ge initiativtagere og bestyrelsesmedlemmer erklæringer i det omfang og på 
den måde, som bekendtgørelserne anviser.   
Samtidig mener vi, at det er højst betænkeligt, at styrelsens afgørelser ikke 
kan indbringes for ministeren, og at det således overlades til styrelsen alene 
at vurdere, om en person har de rette holdninger til at kunne være initiativ-
tager til en fri skole. 
     
     
  
 
Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbindel-
se med ovenstående bemærkninger til bekendtgørelserne. 
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