
 

København, d. 10. november 2017 

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 

Frederiksholm Kanal 26 

1220 København K 

 

Fremsendt som e-post til camilla.green.schwartzbach@stukuvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet:  

"Høringssvar – bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende. Danmarks Private Skoler”. 
 

Høringssvar vedrørende forslag til bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved 

frie grundskoler m.v.  

 

I høringsbrev af 13. oktober 2017 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærknin-

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

muligheden til at give vores synspunkter til kende.  

 

Vi er indforstået med konsekvensrettelserne i forhold til vedtaget lovgivning på området. 

 

Vedr. §6. Vi er betænkelige ved Styrelsen praksis omkring betinget certificering og nu betinget gencertifice-

ring, især hvis muligheden for dispensation bliver en undskyldning for skoler og tilsynsførende ift. rettidigt 

at gennemgå de krævede uddannelsesforløb. Det er vores håb, at Styrelsen vil etablere en praksis, hvor kun 

tungtvejende grunde kan give anledning til dispensationer. 

 

Vedr. §8. Danmarks Private Skoler, skoleforeningerne og Certificeringsudvalget har adskillige gange anmo-

det om, at muligheden for merit for de enkelte moduler i certificeringsuddannelsen fjernes helt med det 

bærende argument, at vi ønsker så dygtige tilsynsførende som muligt, som har deltaget i hele uddannelsen. 

Det kræver en lovændring. Det er vores håb og forventning, at dette sker ved førstkommende åbning af Lov 

om frie grundskoler, fx i forbindelse med politisk aftale om styrkelse af tilsynet (7. november 2017). 

 

Vedr. §22. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at de tilsynsførende kun har mulighed for at indberette tilsynser-

klæringen til ministeriet i perioden 1. maj – 30. juni i forhold til skolernes praksis for offentliggørelse af til-

synserklæringen, der ofte sker efter den årlige generalforsamling.  

 

Vedr. ny §23. Vi anbefaler, at der ved denne åbning af bekendtgørelsen laves en afstemning ift. lovens §9.a, 

der angiver, at den tilsynsførende skal tilse, at skolen opfylder kravene i § 2, stk. 3, 1. pkt. (Undervisnings-

sproget i en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog tysk. Under-

visningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk). 

Det er håbet, at man i forbindelse med denne åbning af bekendtgørelsen vil lave en konsekvensretning af 

benævnelsen af loven, således at den enten benævnes korrekt ”Lov om friskoler og private grundskoler” 

eller blot ”Lov om frie grundskoler”. Der er flere steder i bekendtgørelsen, hvor der står ”friskoleloven” el-

ler ”friskolelovgivningen”. 

Vi står til rådighed for uddybning af høringssvaret. 

 

På foreningens vegne, 

Karsten Suhr, formand 



 

     

ks@privateskoler.dk 

     

Danmarks Private Skoler 

Ny Kongensgade 15, 3. 

1472 København K 
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