
Uddrag af 

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 

Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 
3. juli 2009, med de ændringer, der følger af lov nr. 589 af 26. juni 2009, lov nr. 591 af 26. juni 
2009, § 1 i lov nr. 289 af 29. marts 2010 og § 1 i lov nr. 290 af 29. marts 2010. 

Tilsyn 

Forældrekreds og bestyrelse 

§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige 
virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. 
dog § 9 a. 

§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende 
varetager tilsynet med 

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, 
historie, 

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, og 

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 4. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt. 

Stk. 2. Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet i fællesskab træffe beslutning om, at 
tilsynet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved selvevaluering efter 
en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeren, jf. § 9 e. 

Stk. 3. Gennemføres en beslutning om selvevaluering, jf. stk. 2, ikke, finder stk. 1 anvendelse. 

Certificeret tilsynsførende 

§ 9 b. Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, vælges af forældrekredsen for højst 4 
år ad gangen. Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen 
om at udpege den eller de tilsynsførende. Skolen skal underrette Undervisningsministeriet om, 
hvem der er valgt eller udpeget til at føre tilsyn. 

Stk. 2. Den eller de tilsynsførende må ikke 

1) tilhøre forældrekredsen, 

2) være medlem af skolens bestyrelse, 

3) være ansat på skolen, 



4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller 
bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller 

5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4. 

Stk. 3. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være certificeret i 
henhold til § 9 c. 

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg af tilsynsførende. 

Stk. 5. Skolen skal betale den eller de tilsynsførende en godtgørelse efter regler, der fastsættes af 
undervisningsministeren, medmindre den eller de tilsynsførende har fraskrevet sig retten til 
godtgørelse. 

Stk. 6. Undervisningsministeren kan udstede påbud til en certificeret tilsynsførende om inden for en 
nærmere bestemt frist at forbedre en mangelfuld tilsynsindsats. Opfylder den eller de tilsynsførende 
ikke kravene til tilsynet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan 
undervisningsministeren udstede påbud til forældrekredsen om inden for en nærmere angivet frist at 
vælge en eller flere nye tilsynsførende eller at anmode kommunalbestyrelsen om at udpege en eller 
flere nye tilsynsførende. 

§ 9 c. Undervisningsministeriet certificerer efter indstilling fra skoleforeningerne de tilsynsførende, 
der er nævnt i § 9 b, stk. 1. 

Stk. 2. En tilsynsførende skal for at opnå certificering 

1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågældende er i stand til at varetage 
et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau, og 

2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres på de tyske mindretalsskoler eller ved 
skoler, som har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3. 

Stk. 3. De kvalifikationer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, kan erhverves ved at gennemføre et 
uddannelsesforløb, der giver indsigt i tilsynsopgaverne, tilsynets udførelse og afrapportering. 
Personer, der på anden måde kan dokumentere, at de opfylder kravene i stk. 2, nr. 1, kan tillige 
certificeres. 

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om certificeringsordningen. 

§ 9 d. Den eller de tilsynsførende skal 

1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, 

2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, 

3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt 
kan opdeles i, 



4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og 

5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

Stk. 2. Den eller de tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning, jf. stk. 1, nr. 2, skal have 
et omfang svarende til mindst én hel skoledag. 

Stk. 3. Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den eller de tilsynsførende, som er 
nødvendige for tilsynets gennemførelse. 

Stk. 4. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen 
og skolens bestyrelse om tilsynet efter § 9 a, stk. 1. Er der blandt flere tilsynsførende uenighed om 
affattelsen af tilsynserklæringen, skal dette fremgå af erklæringen. Enhver tilsynsførende har ret til 
at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens 
hjemmeside på internettet. 

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om formen for afgivelse af den 
tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4. 

Stk. 6. Skønner den eller de tilsynsførende, at elevernes standpunkt i et eller flere fag, jf. § 9 a, stk. 
1, nr. 1, ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, eller at skolens undervisning 
ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, 
til forbedring af forholdene. Det samme gælder, hvis den eller de tilsynsførende skønner, at skolen 
ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 4. pkt., eller § 2, stk. 3, 1. pkt. Hvis den eller de tilsynsførende 
efter fristens udløb finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, udfærdiger 
den eller de tilsynsførende en erklæring herom, som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens 
bestyrelse. Hvis den eller de tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om forbedring af 
forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indberetning herom med de eventuelt 
afgivne høringssvar til Undervisningsministeriet. 

Selvevaluering 

§ 9 e. Undervisningsministeriet godkender efter indstilling fra de frie grundskolers skoleforeninger 
modeller for, hvordan frie grundskoler kan foretage selvevalueringer, jf. § 9 a, stk. 2. 

Stk. 2. Skoler, der foretager selvevaluering efter en model godkendt i medfør af stk. 1, skal mindst 
hvert tredje år gennemføre en sådan evaluering. 

Stk. 3. Skolen skal løbende offentliggøre resultatet af evalueringen og skolens plan for, hvordan der 
vil blive fulgt op herpå, på skolens hjemmeside på internettet. 

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om selvevaluering, herunder om kriterierne for 
godkendelse af evalueringsmodeller. 

Statens tilsyn med undervisningen m.v. 

§ 9 f. Undervisningsministeren fører tilsyn med, at frie grundskoler overholder § 1, stk. 2, § 1 a og § 
2, stk. 3, 1. pkt. 



§ 9 g. Undervisningsministeren kan føre et skærpet tilsyn med en skole. Undervisningsministeren 
kan i den forbindelse beslutte, at kommunalbestyrelsen i skolekommunen skal føre dette tilsyn eller 
dele deraf. 

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om skærpet tilsyn, herunder om tilsynsprocessen, 
og hvilke redskaber der kan anvendes, herunder test. 

§ 9 h. Finder undervisningsministeren på baggrund af et skærpet tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig 
sikkerhed for, at en skole opfylder kravene i § 1, stk. 2, 1. eller 4. pkt., kan ministeren træffe 
afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen 
ikke kan modtage tilskud efter loven. Eventuel fortsat undervisning på skolen af børn i den 
undervisningspligtige alder vil herefter være omfattet af kapitel 8. 

Stk. 2. Finder undervisningsministeren på baggrund af et skærpet tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig 
sikkerhed for, at en skole opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., kan ministeren træffe afgørelse om, 
at skolen ikke længere kan tilbyde denne sprogstimulering efter lovens bestemmelser herom. § 4 a i 
lov om folkeskolen finder herefter tilsvarende anvendelse på eventuel fortsat sprogstimulering på 
skolen. 

 


