
Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om bedre rammer 
for og styrket tilsyn med de frie skoler 

 
 

  

De frie skoler (frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier) er 

en central del af et mangfoldigt dansk uddannelsessystem. Friheden for borgerne 

til at etablere og vælge en skole ud fra egne værdier og idealer er vigtig i et 

demokratisk samfund. Aftalepartierne er derfor enige om at give de frie skoler 

bedre rammer, så skolerne fortsat kan levere undervisning og fritidstilbud af høj 

kvalitet. 

 

Aftalepartierne er også enige om, at øget frihed ikke kan stå alene, men må følges 

af øget ansvar. De frie skoler er selvejende uddannelsesinstitutioner, som i deres 

virke skal være uafhængige. Det skal blandt andet sikre, at udefrakommende 

interesser ikke påvirker skolerne i en retning, der er uforenelig med skolernes 

grundlæggende formål. Derfor vil aftalepartierne samtidig sikre større 

gennemsigtighed med donationer til de frie skoler og en styrkelse af tilsynet med 

skolerne. 
 
Aftalen indeholder tre pakker med i alt 11forskellige initiativer, jf. tabel 1.  
 
For det første en frihedspakke, som skal sikre enklere, friere og mere tidssvarende 
rammer for de frie grundskoler (og delvist private gymnasiers) virke, fx i form af 
mulighed for at etablere afdelinger. 
 
For det andet en donationspakke, som skal sikre mere gennemsigtighed med 
donationer til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier.  
 
For det tredje en tilsynspakke, som skal sikre en harmonisering af rammerne for 
tilsynet med de frie skoler ved at indføre nye redskaber for tilsynet med 
efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier svarende til de redskaber, som 
tilsynet med de frie grundskoler siden 2016 har fået stillet til rådighed. 
 
Aftalen er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Folketingets øvrige 
partier inviteres til at tilslutte sig aftalen. 

 

 

Tabel 1 
Initiativer i Aftale om bedre rammer for og styrket tilsyn med de frie skoler  
 
Frihedspakke for frie grundskoler (og delvist private gymnasier) 

1. Etablering af afdelinger af frie grundskoler og private gymnasier 

2. Varetagelse af administrative opgaver 

3. Klubtilbud efter skole for elever fra 4. klasse 

 

Donationspakke for frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier 

4. Forbud mod udenlandske donationer til frie skoler 

5. Forklar eller afvis-modellen for donationer til frie skoler 

6. Totalforbud mod anonyme donationer til frie skoler 

 

Tilsynspakke for efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier 

7. Indførelse af frihed og folkestyrekrav for efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier 

8. Vurdering af personkredsen ved oprettelse af nye skoler 

9. Tilsynet kan deltage som observatør på møder på skolen 

10. Styrket tilsyn med skolernes leje af bygninger 

11. Etablering af whistleblowerordning 

 


