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En uge med fuld skrue på undervisningen. Alle mand er tilbage på pinden, og det 

profiterer ungerne af. Det var også ugen, hvor der blev indgået et forlig mellem 

regeringen og Socialdemokratiet, dansk folkeparti, SF og Det Radikale Venstre om at 

styrke tilsynet med de frie grundskoler. (Se vedhæftede) Sjovt nok var det også 

ugen, hvor vi fik besøg af vores tilsynsførende Elin; tirsdag, onsdag og torsdag. Hun 

er jo statens øjne på os. Lever vi nu op til de krav, der stilles? Hendes rapport bliver 

tilgængelig på skolens generalforsamling i april, og derefter ligger den på vores 

hjemmeside. Hvis man er interesseret i at læse den hun lavede sidste år, så findes 

den også på vores hjemmeside. Der ligger også vores UMV. Og hvad er så det? En 

umv er en undervisningsmiljøvurdering. Det er skolens elever, der har deltaget i en 

spørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet af D.C.U.M (Dansk Center for 

Undervisningsmiljø) Den tager temperaturen på fire fokusområder i grundskolen: 

Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og ro og orden. Sammen med 

lærerrådet og elevrådet udarbejder vi en handleplan for de fokusområder vi som 

skole vælger at arbejde med, ud fra resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.  

Det var også ugen, 

hvor vi opdagede, 

at et par riste i 

skolegården 

(heldigvis) ikke 

virker. Nu gav det 

så mulighed for en 

masse kreative 

aktiviteter i øs 

regnvejr. Dertil er 

kun at opfordre jer 



forældre til at opdatere ungernes regntøjssituation på skolen. Men som det måske 

anes på billedet, så er vi nok ude i tørdragter, hvis resultatet skal være tørre bukser 

til næste time. I hvert fald for nogle elevers vedkommende. 

Vi tager jo til Den Gamle By i Århus d. 18. december. Sidste år var forældre 

velkommen, og det er I sandelig også igen i år. I opførte jer jo pænt, så vi kan godt 

være bekendt at tage jer med igen i år. Det bliver nok en anden bus, for Børnehuset 

vil hellere noget andet; så bliver det knapt med pladser, så må I fordele jer i 

personbiler, men det aftaler vi, hvis det bliver aktuelt. 

Med ønsket om en god weekend. 

Troels   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutter lige af med et billede fra i sommers, hvor vi var heldige med en delvis skyfri 

himmel på Lille og lillemellems lejrskole til Over Koen.  

 



Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det

Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler.

Kategori Presse og politik

08.11.2017

10 konkrete initiativer skal styrke tilsynet med de frie grundskoler. Det er

konklusionen efter et intenst mediefokus siden begyndelsen af juli måned.

Medieinteressen har hovedsageligt været rettet mod friskoler, der hviler på

muslimske værdier. Dem �ndes der nu 26 af på landsplan. To skoler er lukkede, fordi

det statslige tilsyn vurderede, at skolernes økonomiske forhold ikke var i

overensstemmelse med loven. Loven virker med andre ord. Der er redskaber til at

lukke de skoler, der bryder loven.

Alligevel vurderer et bredt �ertal, at der er brug for yderligere stramninger af

friskoleloven. Se aftalen med de 10 konkrete initiativer.

(/�leadmin/�ler/Nyheder/Nyheder_sep_-_dec_17/Aftaletekst.pdf ) Aftalepapiret

berører nogle mere eller mindre store lovændringer, som først vil blive konkretiseret

i den endelige lovtekst. 

Dansk Friskoleforening bakker op om, at der kommer �ere uanmeldte tilsynsbesøg

på skolerne, og da dette vil udløse �ere udgifter for Styrelsen for Undervisning og

Kvalitet, er der nu afsat 2 mio. kr. til �ere tilsynsbesøg. Det må betyde �ere ansatte

til at løfte opgaverne, hvilket kun er positivt. Det kan også være udemærket, at

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
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donationer ikke må være anonyme. Kravet om en såkaldt »whistleblower-ordning«

giver alle borgere mulighed for anonymt at kontakte Styrelsen for Undervisning og

Kvalitet. Dette kendes i forvejen i sager om indberetninger vedrørende børn.

De to største knaster i aftalen handler om:

1. Nye godkendelsesprocedurer for oprettelse af frie grundskoler. Fremover skal det

bero på en konkret vurdering, om personkredsen bag skoleinitiativet er værdig til

at blive godkendt til at oprette en fri grundskole. Denne konkrete vurdering kan

omhandle, hvorvidt initiativtagerne tidligere har været en del af en lukket skole,

eller om personerne har ytret holdninger, sympatier eller lignende, der er

uforenelige med kravet om frihed og folkestyre. Desuden kan det

problematiseres, hvis den nye skole påtænker at leje lokaler fra en udlejer, der

tidligere har lejet lokaler ud til en skole, der er blevet lukket på grund af

uafhængighedsproblemer

2. Mulighed for at en skole kan fratages statstilskud, uden at skolen først har været

placeret under skærpet tilsyn. Dette kan eksempelvis ske, hvis en eller �ere af

skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere og lærere har ytret støtte til terror eller

lignende forhold, som er uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet.

Ovenstående lægger op til ,  at personer kan dømmes alene på deres holdninger -

ikke deres handlinger. Det er et brud på det danske frisind, og derfor ser Dansk

Friskoleforening med stor alvor på de nye lovstramninger. 

I  forhold til muligheden for at fratage en skole statstilskuddet uden først at være

placeret under skærpet tilsyn er der god grund til at holde øje med, at de

forvaltningsretlige regler bliver overholdt. Spørgsmålet er også, om det nye krav er

i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet - at man skrider til en

afgørelse om lukning, før man har givet en part tid til at rette sig.  

»Virkeligheden er altings prøve«, sagde Jakob Knudsen. Det samme vil være

tilfældet, når aftalepunkterne skal udmøntes i lov og dernæst eksekveres af det

statslige tilsyn. 
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