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Fra Loven til Skolen – og Retur

Et forvaltningsretligt blik på 
friskolelovens tekst og praksis
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Grundlag

L 163 af 13 marts 2002 (frihed og folkestyre) med alle forarbejder (regeringens 
bemærkninger samt folketingsudvalgets betænkning). 

L 105 23 februar 2005 (menneskerettigheder og ligestilling) med forarbejder. 

Udkast til forslag til lov om friskoler og private skoler m.v. og lov om efterskoler 
og frie fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.), sendt i 
høring fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 27. juni 2016. 

Aktindsigt hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i 13 konkrete 
tilsynssager. 

Afsluttende notat af 6. januar 2012 om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens 
tilsynsrunde med frihed og folkestyre på de frie grundskoler 2009-2011. 
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disposition

1. Lidt historie, overblik og to sidebemærkninger (slide 4-10)

2. Loven og dens fortolkning (11-21)

3. Det retlige grundlag for tilsyn (22-27)

4. Tilsynspraksis (28-33)

5. konklusion
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1. Lidt historie: 

De ældste danske skoler er ca 900 år gamle katedralskoler og byernes 
latinskoler fra 1537 ff.  

Den ældste religiøse privatskole i Danmark er oprettet 1662. 

Reformationsjubilæet 1736 førte til tvungen konfirmationsundervisning og til 
nye skolelove 1737.  

1814-skolelovene førte til obligatorisk skolegang for alle børn (og 
dåbsforordningen 1828 til dåbstvang af hensyn til børnenes salighedssag). 

Grundloven 1849 giver ubemidlede borgere ret til fri undevisning. 

Friskoleloven 1855 skaber grundlaget for den Koldske skolebevægelse med 
økonomisk støtte fra 1899, men bliver samtidig fundament for øvrige private 
skoler.  
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Et overblik:

Knap 600.000 skolesøgende børn i den offentlige skole, ca 96.000 i friskoler. 
1.388 folkeskoler – 526 frie skoler (hertil kommer efterskoler)

7 organisationer: 

• Den tyske skole- og sprogforening ca 15 skoler; ca 1400 elever

• Foreningen af private gymnasier 21 skoler; 

• Lilleskolerne (1949); ca 50 skoler; ca 6.000 elever

• Danmarks Privatskoleforening (1891); ca 130 skoler;   

• Dansk Friskoleforening (1886); ca 335 skoler; ca 45.000 elever -

• Foreningen af katolske skoler (forening oprettet 1965); 22 skoler; 

• Foreningen af kristne friskoler (1971);  ca 35 skoler; ca 7.500 elever.
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En sidebemærkning om EMRK: 

EMRK, 1. tillægsprotokol, artikel 2: 

Ingen må nægtes retten til uddannelse. Ved udøvelsen af de funktioner, som staten påtager 
sig i henseende til uddannelse og undervisning, skal den respektere forældrenes ret til at sikre 
sig, at sådan uddannelse og undervisning sker i overensstemmelse med deres egen religiøse 
og filosofiske overbevisning.

Jf Ross: værne forældrene mod at skulle udlevere deres børn til en skole der benyttes som 
instrument for en ideologisk propaganda, forældrene ikke sympatiserer med. 

Religiøse friskoler – frihed til religiøs undervisning – ingen obligatorisk indlæring i folkeskole 
(Folkerø and others vs Norway 2007). 

Krav til den holdningsmæssige del af frie skoles undervisning som forudsætning for at 
modtage statstilskud på lige fod med andre frie skoler har mig bekendt ikke været bedømt 
ved EMD.  

Kan staten i forsøg på at bekæmpe ideologisk propaganda selv blive et ‘instrument for 
ideologisk propaganda’ – særligt i forhold til klassiske religiøse og politiske skoler?
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Hovedforudsætning: Forældrenes råderum

Jeg er således – også på grundlag af EMRK - enig i Rytters konklusion 
på analysen af det materielle indhold i grl. § 76: 

Forældrene skal fortsat have et råderum til - såvel pædagogisk som 
værdimæssigt – at præge børnenes (ud)dannelse i overensstemmelse 
med egen overbevisning. 
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En – vigtig – sidebemærkning om 
grundlovsfortolkning: 

Jeg er enig i, at den ca 125 år gamle tilskudsordning ikke er (fuldt) grundlovssikret.

Men derudover anfører Rytter, at staten end ikke er bundet af landets grundlov med de særlige 
frihedsrettigheder, når man over finansloven medfinansierer det frie folkelige liv. 

Argumentet indebærer, at den friskole eller det trossamfund, som tager imod statslig medfinansiering, herefter er 
på Herrens mark – eller i hvert fald uden for grundlovens beskyttelse af hhv skolefrihed og forkyndelsesfrihed. 

Statsretligt er det et nyt argument. Ingen referencer til grl forarbejder; kun én reference til tidligere forfattere 
(Berlin 1939), der ikke udtrykkeligt placerer støttebetingelserne uden for grundloven. Regeringens forarbejder til 
*frihed-og-folkestyre* 2002 blev ikke tiltrådt i folketinget. Men enig i at senere lovbemærkninger kan læses, som 
Rytter gør.  

Argumentet er alene ‘noget for noget’. 

For mig er dét overhovedet at argumentere for, at staten ikke i sin lovgivning og forvaltningspraksis skulle være 
bundet af grundloven, både skræmmende og totalitært. Særligt på felter, hvor der faktisk er en reel, materiel 
beskyttelse i grundloven. Som det er tilfældet med skolefrihed og forkyndelsesfrihed. 

Jeg håber, lovgivningsmagten fortsat/igen anerkender grundloven som grundlag for forholdet mellem borgere og 
stat. 

Og jeg minder blot om, at man før har set lovgivning på dette område, udsprunget af at ‘noget må gøres, blive 
underkendt. 
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Forarbejderne til 2002 og grl: 

Kravet i lovforslaget retter sig til frie grundskoler uanset deres 
idégrundlag, og det er efter regeringens opfattelse sagligt 
velbegrundet at stille krav til skolernes virksomhed på dette punkt som 
betingelse for den meget betydelige medfinansiering, som det 
offentlige påtager sig (bem ad 1, 5. afsnit). MEN LOVEN BLEV ÆNDRET 
på dette punkt, så der alene stod: forberede til!

Forudsætningen for at acceptere, at lovgiver skulle have ønsket at 
sætte sig ud over grundloven må være, at lovgiver (incl folketinget)
klart utvetydigt gav udtryk for ikke at være bundet af grl, når man 
medfinansierer. Det gør man ikke. Tværtimod, jf. bet fra folketinget.
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1. Spørgsmål ad historie, grundlov og emrk

1. Har lovgiver virkelig (som første grundlovsfortolker) anerkendt, at 
penge er en kontrakt, der ophæver grundlovens beskyttelse af frie 
skoler? Og holder det i byretten mv?

2. Kan og bør staten – i et forsøg på at bekæmpe ekstremistiske 
ideologier, der ikke beskyttes af emrk – selv blive et instrument for 
ideologisk propaganda? Holder det juridisk? 

3. Er det nødvendigt at ændre det samlede system for at ramme 
enkelte skoler – eller benytter man anledningen til at ramme det 
samlede system? Holder det politisk? 
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2. Friskolelovens krav til friskolerne:

Skolefrihed og ”stå mål med” hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen, jf. grl.: Undervisning ctr virksomhed i det hele taget. 
Læringsmål ctr dannelsesmål. 

Værdimæssige krav til friskolerne, der *efter deres formål og hele 
deres virke* skal 

- forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed 
og folkestyre (L 163 af 13 marts 2002)

- Samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
menneskerettigheder og ligestilling (L 105 23 februar 2005) 

Supplerende. Burde være ‘stå mål med’. Savner et ‘herunder’ -
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2002: ‘forberede eleverne til at leve i et 
samfund med frihed og folkestyre’
”Det er ikke hensigten med den foreslåede bestemmelse at pålægge
de frie grundskoler at give udtryk for bestemte holdninger til etiske, 
religiøse eller politiske spørgsmål m.v. Derimod skal de frie grundskoler 
forberede eleverne til at kunne fungere som samfundsborgere i 
Danmark og herunder til at erkende og respektere, at der kan være 
forskellige holdninger til sådanne spørgsmål, hvilket er en 
forudsætning for folkestyret. -----

Endelig må skolerne ikke i strid med principperne i EMRK forsøge at 
tilintetgøre disse rettigheder eller på at begrænse dem. Heri ligger et 
forbud mod undervisning, der bygger på, at konventionen ikke 
respekteres.” (bem) 
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2005: Udvikle & styrke elevernes kendskab til 
& respekt for - menneskerettigheder & ligest. 
Formålet med ændringsforslaget er således at præcisere, at kravet til 
skolerne er fokuseret på respekt for og forståelse af de grundlæggende 
friheds- og menneskerettigheder, jf. navnlig grundlovens kapitel VIII, og 
at kravet også omfatter retten til ligestilling mellem kønnene.

Kravet indebærer, at der ikke med statstilskud efter friskoleloven kan 
etableres og drives en fri grundskole, der bygger på et ekstremistisk
værdigrundlag og ikke forbereder eleverne til at leve i et samfund med 
frihed og folkestyre.

Det er også fundet hensigtsmæssigt at præcisere i bestemmelsen, at 
skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det 
danske. (bet fra folketinget, flertal bem til ændringsforslag.)
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2005 forarbejderne og grl: 

Har mange reflektioner over forholdet til emrk og til eu-retten. Men 
forholdet til grl. § 76 er ikke omtalt. Udover SF og EL stemte RV imod 
med bl.a. følgende forklaring i betænkningen:

Det, der reelt er på spil, er borgernes frihed og den tillid, man må nyde 
som borger og forældre i et land som Danmark. Regeringens postulat 
synes at være, at staten tilsyneladende ved bedre end forældrene, 
hvad der er barnets tarv med hensyn til skolegang, læring og 
demokratisk sindelag – en tænkning, som man ellers må hente 
inspiration til helt andre steder end i Danmark. 
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Lovudkast 2016: udvikle og styrke elevernes 
demokratiske dannelse (§ 1, stk.2, 4.pkt.): 
”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede 
eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds og menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene.”

”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede 
eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og 
deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”
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Indhold i ‘elevernes demokratiske dannelse’
Bemærkninger i lovudkastet: 
”utvetydigt fastslås i loven, at de frie grundskoler … også efter deres 
formål og i hele deres virke skal styrke elevernes demokratiske 
dannelse’ (pkt 1.1.).

Hvad jeg har imod demokrati? – absolut intet, det er derfor, jeg er 
imod dette forslag om at totalisere demokratiet. 

Der er grundlæggende forskel på at ‘forberede til at leve i’ samt 
‘udvikle’, og ‘styrke’ kendskab til og respekt for – og så at styrke 
demokratisk dannelse. 

F.eks.: at udvikle og styrke kendskab til og respekt for kristendommen 
og dens betydning i samfundet ctr at styrke kristen dannelse. 
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Forskellen fremgår af redegørelsen for 
gældende ret
Fra: 

”undervise på en sådan måde, at .. Kunne lære – og – derigennem vil 
kunne komme til at respektere…” – ”forpligtet til at undervise i f.eks. 
Grundlæggende princip om religionsfrihed…” (2.1.1) – altså: undervise

Til: 

”i al undervisning og i hele deres virke i øvrigt sigte efter at danne
deres elever til” - - - (2.1.2., 3. afsnit)

”et udtrykkeligt krav om, at skolerne – også – skal udvikle og styrke 
elevernes demokratiske dannelse” (til § 1, nr 1). Formål 
(skrevne/praktiserede) og hele skolens virke. 
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2016-forslaget og forholdet til grl

Nu kender jeg ikke lovforslaget. 

Men i det lovudkast, der var til høring i sommer, kunne jeg ikke se 
nogen overvejelser om forholdet til grl. 

Bortset fra, at det anføres, at ”Den foreslåede bestemmelse (om pligt 
til at udvikle demokratisk dannelse) berører ikke skolernes frihed til 
efter loven at bygge på et bestemt holdnings- og værdimæssigt 
grundlag” (gen bem, sidste afsnit). 

Man vil udgive en vejledning. Og gentager, at det hele skal ske med 
respekt af skolernes frihed og særegne karakter. Hvordan??
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Reelt (bemærkninger til § 1, nr 1, afs 6):

”Den foreslåede ændring indebærer, at enhver skole efter loven reelt 
skal have det sigte med al sin undervisning og hele sit virke i øvrigt, at 
enhver elev udvikler sig til demokratisk medborgerskab -- -

Dette skal ikke alene fremgå formelt af skolens formål og læringsmål
m.v., men også af skolens samlede faktiske liv og virke, herunder f.eks.

• Skolens praksis for optagelse og bortvisning af elever

• Skolens generelle elevinddragelse i og uden for undervisning

• Skolens ordensregler

• Skolens omgangsformer, herunder mellem køn
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Og yderligere:

”Den udtrykkelige fremhævelse af, at elevernes demokratiske dannelse 
skal udvikles og styrkes, indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis 
skolen indskrænker sig til at forberede eleverne på, at de må slå sig til 
tåls med at leve i et frit demokrati. For at opfylde bestemmelsen skal 
skolen i ord og handling bane vejen for, at eleverne tager det frie 
demokratiske samfunds værdier til sig” (specielle bem til § 1 stk 1, 
afsnit 8)

Men ingen steder redegøres for, hvad det er. Hvad ER demokratisk 
dannelse?
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Ad 2: Spørgsmål til loven og dens forarbejder:

1. Giver grundloven mulighed for værdimæssigt at styre friskolerne så 
meget, at de skal danne eleverne demokratisk – eller skal de alene i 
undervisning stå mål med? 

a: fra undervisning til dannelse; b) frihed, folkestyre og demokratisk 
dannelse som supplement til ‘stå mål med’ eller som selvstændigt krav. 

2. Hvad ER demokratisk dannelse? (og hvad er ‘frihed og folkestyre’)? 
På hvilket grundlag skal der føres tilsyn? Spørgsmålet er ikke filosofisk, 
men retligt: hvilke kriterier findes for at tilsynet kan fastlægge, at en 
skole er udenfor skiven? Og for at en skole kan sikre sig at være inden 
for skiven? Det bør fremgå af bemærkningerne. 
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3. Tilsyn - Grundlaget

Eksisterende tilsynsbekg. 1172 af 12. dec 2011. Der kan af egen drift 
iværksættes skærpet tilsyn, hvis styrelsen på baggrund af det 
almindelige tilsyn vurderer, at der er anledning til tvivl om, 

(1) Hvorvidt skolens undervisning efter en helhedsvurdering står mål 
med, hvad der alm kræves i folkeskolen

(2) Hvorvidt skolen lever op til ”forberede til frihed & folkestyre” 
samt ”kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. I 
vurderingen kan indgå alle dele af skolens virksomhed. 

Men hvad er det? Og hvad er kriterierne for at leve op til? 
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Skærpet tilsyn

”gennemførelse af skærpet tilsyn altid skal lade indgå både opfyldelse 
af stå-mål-med-kravet og frihed-og-folkestyre-kravet.

En mere indgående undersøgelse af skolens opfyldelse af frihed og 
folkestyre-kravet vil kun ske i tilfælde, hvor det konkret vurderes 
relevant.” (bemærkninger til lovudkastet, 

Relevant? Hvad skal der til for at skærpet tilsyn iværksættes? Hvori 
bunder relevanskravet? Hvad er kriterierne?
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Hvad undersøger man ved tilsyn?
(nuværende bekg bilag 3)
• skolens grundholdning

• Skolens mål og intentioner

• Skolens undervisning og læreprocessen

• Udbytte af undervisningen

• Skolens samlede virksomhed

• Skolens vægtning af samarbejde mellem lærere, forældre og elever

• Hvilken betydning skolen tillægger det at arbejde med elevernes 
medindflydelse på skolens dagligdag

• Skolens praksis med optagelse af elever samt ansættelsespraksis
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Nye tilsynsformer

Fast observatør på bestyrelsesmøder, generalforsamling og 
forældremøder med henblik på indblik i ‘samlet virke’

Undersøgelse af om alle bestyrelsesmedlemmer behersker dansk i 
skrift og tale

Gennemgang af bestyrelsesprotokol (fokus på frihed/folkestyre)

Skole-hjem-samarbejdet (dagsordner/referater)

Samtaler med elever, herunder også uden tilstedeværelse af 
skoleleder eller lærere (bem s. 9 i lovudkast) – dog kan forældre 
modsætte sig. Hvis alle forældre modsætter sig, indgår det i 
helhedsbillede. 
05-10-2016 lic@ruc.dk 25



Meget omfattende processuelle kompetencer 
og indgreb – men hvad er kriterierne?
Hjemmel til omfattende processuelle kompetencer.

Men INGEN beskrivelse af, hvordan man lever op til hhv 
frihed/folkestyre eller demokratisk dannelse. Dvs. ingen beskrivelse af 
linket mellem fokuspunkterne i tilsynet og ‘frihed/folkestyre mv.’

Hvad er det, man kigger efter? Ud over, at ‘frihed/folkestyre’ er italesat 
(men det kan også ske på en forkert måde) og at alle kan udtrykke sig 
på dansk?

Hvordan skal en skole vide, hvornår den lever op til eller ikke lever op 
til kravene?

Det fremgår ikke.
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3. Spørgsmål til retsgrundlaget for tilsyn

1. Hvad er det indholdsmæssige krav, skolerne skal leve op til for at 
være indenfor skiven mht a) frihed og folkestyre; b)  
menneskerettigheder og ligestilling; c) demokratisk dannelse

2. Er det tilstrækkeligt, at dette indholdsmæssige krav fastsættes 
efterfølgende i en vejledning, når man er så tæt på skolefriheden i 
grundloven?

3. Bør man ikke genoverveje nogle af de processuelle kompetencer i 
forhold til ikke mindst forældrenes ret og forældremyndighed?
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4. Tilsynspraksis vedrørende ‘frihed og 
folkestyre’ samt ‘menneskerettigheder/ligest.’
(1) Tilsynsrunde 2009-2011 med 25 frie grundskoler. Afsluttet efter 
besøg hos 21. 

20 skoler levede op til. 1 skole levede hverken op til ‘stå mål med’ eller 
‘forberedelse’-kravet.  

Formål: Udvikle nye tilsynsmetoder; Udarbejde katalog med 
indikatorer. Udarbejdet materiale, ”inspiration til identificering”

Bør af retssikkerheds grunde fremgå af bemærkninger. Man kan ikke 
forpligte skoler – med omfattende tilsyn og fortabelse af rettigheder –
til noget, ingen ved hvad er. Det er ikke nok at give ‘inspiration’.

Konkrete sager:
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Konkrete tilsynssager 2003 – 2009. 

2002 Æ skole står ikke mål med, fratages tilskud

2003 A A A skole   står ikke mål med, fratages tilskud  

2006 Sam skole  påbud om stå mål med; yderligere tilsyn; 
endelig vurdering: står ikke mål med, fratages tilskud. 

2008 H skole. Frihed og folkestyre. Ingen bemærkninger.  

2008   Ø I skole. Påbud om stå mål med. 

2008      A-Q skole. Målrettet tilsyn stå mål med. I.a.b. 

2009 Kskolen nedlagt efter tilsyn; manglende stå mål med.

2009   D m-d skole. Påbud, stå mål med. 
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Konkrete tilsynssager 2010-2014. 

2010 S. friskole. Ikke bekymring for frihed og folkestyre. Påbud 
om stå mål med. 

2010     B’s miniskole. Stå mål med, frihed og folkestyre, samt et 
nyt kriterium: alsidig og personlig udvikling. (?). Påbud x 3. 

2011 DDS. Fratages tilskud. Stå mål med. 

2012 R.S. Esbjerg. Påbud stå mål med.    

2014     Ma Skole. Fratages tilskud. Stå mål med + alsidig personlig 
udvikling. 

2014  Ly skole. Påbud og tilbagebetaling vedr frihed og 
folkestyre pgra kønsadskilte skolerejser (herunder til Mekka)
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Konklusion på 14 konkrete sager:

Der er i tilsynspraksis yderligere et kriterium, udover stå-mål-med og 
frihed&folkestyre, nemlig alsidig&personlig udvikling. Lovgrundlag?

Mange påbud og fratagelse pgra stå-mål-med. 

Ingen skole er blevet frataget tilskud på grundlag af ‘frihed&folkestyre’ 
alene. Af 2014-M-skole-sagen fremgår, at stå-mål-med er primært. 

Én skole har fået påbud om frihed&folkestyre.

Én skole har fået frataget tilskud på alle tre kriterier i kombination
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Grundlag for ‘frihed&folkestyre’-påbud -
eksempler:
Tilfældigt og uden systematik, hvordan skolen sikrer elevernes 
medindflydelse. Ikke særskilte formulerede mål for ‘frihed&folkestyre’. 
Ikke tydeligt, hvordan eleverne inddrages i skolens dagligdag. Ringe 
grad af undervisning, der gav elever mulighed for samarbejde.  

Kønsadskilte skolerejser (religiøst begrundet?) samt forskelligt anvendt 
statstilskud medvirker ikke til at udvikle og styrke kendskab til og 
respekt for ligestilling mellem kønnene. 

05-10-2016 lic@ruc.dk 32



Forslag ad 4: Fra lov til praksis – og retur

Tilsynsbestemmelser indført (og foreslået indført) som procesregler 
uden klare kriterier for, hvad der skal undersøges.

Styrelsen selv udarbejdet kriterier samt udarbejdet vejledning i 
samarbejde med friskoleforening(er). 

Ført til retsusikkerhed hos enkelte skoleledere. 

Materielle krav der kan føre til fratagelse af tilskud, bør fremgå af 
lovgivning (særligt bemærkninger). 
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Konklusion:

1. Forestillingen om, at staten kan købe sig ud af grundloven bør 
forkastes

2. Friskoleloven bør ikke stille værdimæssigt videregående krav end 
folkeskoleloven - formålet med friskoleloven er det modsatte

3. Der er et klart spring mellem en forpligtelse til forberede, udvikle, 
styrke kendskab til – og så en forpligtelse til at danne eleverne. 

4. Hvordan kan forpligtelse til at danne eleverne demokratisk forenes 
med skolernes frihed og særegne karakter?

5. Kriterierne for tilsynets indgriben bør fremgå af bemærkningerne, 
ikke blot af en efterfølgende vejledning. 
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”In tranquillo mors, in fluctu vita”
“I stilheden døden, i strømmen livet”.

Korallen i RUC’s segl

Roskilde Universitet
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