
 

Vejledning til skoleleders tro og love-erklæring vedrørende 

specialundervisningselever pr. 5. september 2019 
 

Formål 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) stiller ikke krav om, at frie grundskoler skal benytte 

"Skoleleders tro og love- erklæring" i forbindelse med skolernes aktivitetsindberetning pr. 5. september 

2020. 

Erklæringen er alene et værktøj, der er udarbejdet med det formål, at revisor kan benytte den i forbindelse 

med deres revision af skolernes specialundervisningselever, som indgår i skolernes aktivitetsindberetning 

pr. 5. september 2020. 

 

Udfyldelse af erklæringen 
Specialundervisningslever, som indgår i skolernes aktivitetsindberetning pr. 5. september 2020 skal opfylde 

nedennævnte tilskudsbetingelser senest pr. 5. september 2020: 

 Eleven/erne modtager specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk bistand svarende til 

støtte i mindst 9 ugentlige timer á 60 minutter. 

 Der foreligger en aktuel1 udtalelse fra PPR om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige timer á 60 

minutter. For de tyske mindretalsskoler kan udtalelsen fra PPR erstattes af en udtalelse fra DSSV. 

 Der foreligger en skriftlig plan for indsatsen for eleven, der er udarbejdet af skolen. 

 

I forbindelse med revisors revision af skolens indberettede specialundervisningselever pr. 5. september 

2020 kan skolen udfylde og attestere skoleleders tro og love-erklæring og sende erklæringen i en mail til 

revisor. 

 

Revisor skal så i forbindelse med førstkommende besøg på skolen tage stikprøve af oplysningerne, der 

ligger til grund for de indberettede specialundervisningselever pr. 5. september 2020. 

 

Det vil sige, at revisor skal sikre sig, at der senest pr. 5. september 2020 forelå en aktuel udtalelse fra PPR 

samt en skriftlig plan for indsatsen, der er udarbejdet af skolen. Herudover skal revisor sikre sig, at skolen 

kan dokumentere, at den har givet eleverne specialundervisning og/eller anden specialpædagogisk bistand 

svarende til støtte i mindst 9 ugentlige timer á 60 minutter. 

 

 

 

                                                           
1 Aktuel skal forstås som en PPR udtalelse, der forholder sig til det aktuelle skoleår 2020/2021. 
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Revisor skal desuden sikre sig, at skolen har levet op til aktivitetskravet på mindst 50 skoledages 

sammenlagt specialundervisning i finansåret, jf. friskolelovens § 11 b, stk. 5. 

 

Opbevaring af skoleleders tro og love-erklæring samt skemamateriale 
Skemaet skal ikke indsendes til styrelsen, men derimod blot foreligge på skolen sammen med det øvrige 

samlede originale skemamateriale i forbindelse med skolernes aktivitetsindberetning pr. 5. september 

2020. Dette gælder også elevernes PPR-udtalelser samt skriftlige planer for indsatsen. 

 

Ovennævnte dokumentation skal til en hver tid kunne fremvises, når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

laver tilsyn. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202896

