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Program:

Aktuelt fra skoleområdet
Udkast til ny ferielov

Økonomi – hvad er en koblingsprocent, 
tilskudsudvikling, nye nye donationsregler og 
overenskomster 2018

Databeskyttelsesforordningen – hvad betyder det for 
skolerne?



DP, Danmarks Private Skoler, arbejder for 
forældre og elevers ret til et frit skolevalg.

DP varetager skolernes interesser overfor 
Folketinget og Undervisningsministeriet, 
kommunerne og de faglige organisationer –
for både frie grundskoler og private 
gymnasier

DP’s sekretariat servicerer skolernes 
bestyrelser, ledelser og administration med 
rådgivning.

Desuden gennem en omfattende 
informations- og kursusvirksomhed.

Søren T. Lodahl,
Sekretariatschef

Sekretariatet



Det politiske landskab
- lige nu





Folkeskolens udgifter
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Udgift pr. elev

Folkeskolerne

• 2014 og 2015 var år med en høj 
udgiftsstigning i folkeskolerne

• 2016 og 2017 forventes mere 
moderat, men forhåbentlig 
positiv tilskudsudvikling

2018
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Koblingsprocenten



Regeringen vil derudover ved en målrettet forhøjelse af 
koblingsprocenten forbedre de frie grundskolers ressourcer 
til elever med særlige behov.

Regeringsgrundlaget 
Koblingsprocenten



Den ekstra koblingsprocent

40 mio. ekstra til 
specialundervisning

31 mio. ekstra til 
inklusion



Hvad ønsker vi?
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Fripladstilskuddet



Balancen
folkeskolerne – de frie skoler 
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Balancen - elevtal

Folkeskolerne – De frie skoler 
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Balancen - elevtal



Balancen – antal skoler

folkeskolerne – de frie skoler 
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Forældrevalget – det frie skolevalg

Politiken 
9.november 2017



distriktsskoler
68,3%

andre folkeskoler
15%

frie grundskoler
16,7%

Forældrevalget – det frie skolevalg



Forældrevalget – det frie skolevalg

✓ at eleverne trives godt på skolen
✓ at skolen har dygtige lærere
✓ at skolen lægger stor vægt på elevernes faglige udvikling
✓ at skolen lægger vægt på elevernes sociale udvikling



Frihed og folkestyre 
- de muslimske friskoler



Tilsynet – forældrenes sikkerhed

Valg af tilsyn - tilsynsførende
- selvevaluering



Tilsynet – statens sikkerhed
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn


Tilsynet – statens sikkerhed

Skærpede krav til dokumentation ved oprettelse af nye frie grundskoler 

1. Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler, herunder 
vurdering af personkreds og lokaler 



Styrkelse af tilsynet med nye redskaber og sanktioner 

2. Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har været placeret under 
skærpet tilsyn 
3. Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed 
4. Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger 
5. Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler 
6. Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode 
7. Større gennemsigtighed med skolekredsen 
8. Whistleblower-ordning 
9. Flere uanmeldte tilsynsbesøg 
10. Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende 

Tilsynet – statens sikkerhed





sep-17

• KL forbereder overenskomstforhandlinger

• FM forbereder overenskomstforhandlinger

Dec-17
• Udveksling af overenskomstkrav mellem parterne

Feb-18

• FM/CFU-forlig

• FM/AC-forlig

Feb/mar-18
• Løbende forlig på enkelte delområder

Læreroverenskomsten
Moderniseringsstyrelsen



Fra lockout til lovgivning til 
overenskomst



Andre overenskomster
Aftaleenheden (skoleforeningerne)



Ny overenskomst
Aftaleenheden (skoleforeningerne)



Ny ferielov



Nuværende ferielov

I Danmark er der i dag, forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtageren 
optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at 
ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan 
dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan 
afholdes.

Eksempel:

1. Januar til 31. december 2015

Optjeningsåret
1. maj til 30. april 2016 

Afviklingsåret 



EU-kommissionen 
fastslog i 2015, at det 

ikke er i orden, at 
danskerne ikke har ret til 

betalt ferie i det første 
arbejdsår.

August 2017 

Ferielovsudvalget kom 
et forslag til en ny 

ferielov

Oktober 2017 

Et bredt politisk flertal 
laver en aftale om en ny 

ferielov

Hvorfor kommer der en ny ferielov?



Forslag til ny ferielov

• Der indføres ”samtidighedsferie”, som betyder, at lønmodtageren 
optjener og afholder sin ferie på samme tid over en periode på 12 
måneder fra 1. september til 31. august. Det betyder, at ferie optjent i 
fx februar allerede kan afholdes i marts.

• Lønmodtageren har stadig ret til 25 dages ferie. Hver måned optjenes 
2,08 feriedage, som allerede kan afholdes måneden efter.

• Der vil fortsat være to former for feriebetaling; ferie, hvorunder der 
ydes løn, og ferie, hvor der til medarbejderen udbetales 
feriegodtgørelse.

• Nye medarbejdere på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie 
allerede det første år af deres ansættelse.



Overgangsordning

• Inden den nye ferielov træder i kraft, bliver der indført en 
overgangsordning, som skal sikre overgangen mellem den 
nuværende- og nye ferieordning. Overgangsordningen løber fra d. 1. 
september 2019 til d. 31. august 2020.

• I overgangsperioden tages der hensyn til, at arbejdsmarkedets parter 
har mulighed for at indrette deres kollektive overenskomster efter de 
nye ferieregler.


