
 

 

København d. 18. maj 2018 

 

Til  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til marcus.petersen@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet:  

"Høringssvar. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser”. 

 

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddan-

nelser  

I høringsbrev af 23. april 2018 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærkninger 

vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for mu-

ligheden til at give vores synspunkter til kende.  

 

Generelt er foreningen betænkelig, når muligheden for at oprette eller vælge en privat skole med et værdi-

båret grundlag gøres vanskeligt via tekniske forhindringer. Samtidigt anerkender foreningen myndigheder-

nes behov for at iværksætte tiltag, der forhindrer åbning af skoler, der virker på et grundlag, der er ufor-

eneligt med dansk lovgivning. Foreningen anerkender også, at der er ræson i at harmonisere fremgangs-

måden ved oprettelse af private gymnasier, hf og studenterkurser med den, der er gældende på grundsko-

leområdet. 

 

Der er dog nogle helt konkrete problematikker i bekendtgørelsesudkastets forslag til fremgangsmåde ved 

anmeldelse af en ny institution, jf. §2. 

Oprettelse og udbetaling af tilskud forudsætter bl.a., at den nye institution senest d. 15. oktober året forud 

for åbning skal indberette studieretninger i optagelse.dk. For det første kan institutionen ikke benytte op-

tagelse.dk uden et institutionsnummer. Dette får institutionen ikke før, denne har en godkendt vedtægt, 

der ifølge bekendtgørelsesudkastet først skal være indsendt den 1. februar i det år, hvor institutionen skal 

åbne. For det andet kan der ikke oprettes studieretninger, uden institutionen har en tilknyttet rektor. Altså 

forudsætter bekendtgørelsen, at initiativet til den nye institution skal have ansat en rektor ¾ år før institu-

tionens åbning. Det er vel unødvendigt at understrege, at dette medfører både uhensigtsmæssige udgifter 

for det nye initiativ og en forceret proces i ansættelsen af en rektor.  

Foreningen anbefaler kraftigt, at bekendtgørelsen harmoniseres med de systemer, den nye institution skal 

indberette til eller omvendt. 

 

Af §2, stk. 5 fremgår det, at institutionens etablerings-, likviditets- og driftsbudget skal indeholde en bereg-

ning, der dokumenterer, at udgifter til bygninger og arealer ikke overstiger det årlige tilskud på Finansloven. 

Foreningen vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at de fleste institutioner i opstartsfasen har meget 

store udgifter i forhold til bl.a. bygninger, der ikke altid kan rummes indenfor tilskuddet. Mange skoler star-

ter op i bygninger, som skolen kan vokse i, hvilket er en rationel og praktisk beslutning. De fleste private 

institutioner arbejder med en kassekredit i 2-4 år efter etablering. 

 

Af §17 fremgår en række kriterier hvorved en elev på trods af §8.a, stk. 1-2 i Lov om private gymnasiale 

uddannelser kan optages på den private institution. Foreningen vil benytte lejligheden til at anføre, at der 

ingen tekniske forhindringer bør være for optagelse af elever, der ønsker et værdibåret privat alternativ til 

det offentlige gymnasium. 

 

Foreningen uddyber gerne høringssvaret. 
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På foreningens vegne, 

Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 

     

Danmarks Private Skoler 

Ny Kongensgade 15, 3. 

1472 København K 
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