Statistik over anmeldte og nyoprettede frie grundskoler i perioden
fra 2011-2017 samt oversigt over skoleinitiativer, der er anmeldt
med forventet skolestart august 2018.
Tilskud i henhold til friskoleloven kan kun ydes til skoler, der sammenlagt i børnehaveklasse og på 1.-7. klassetrin har mindst 32 elever beregnet
enten som elevtallet pr. 5. september året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene pr. 5. september året før finansåret og de 2 forudgående år. For skoler med kostafdeling, gælder betingelserne dog for
børnehaveklasse til og med 9. klassetrin.
En nyoprettet skole skal i det første skoleår pr. 5. september have mindst
14 elever og i det andet skoleår pr. 5. september mindst 24 elever.
Tabel 1 nedenfor viser en oversigt, over antallet af anmeldte og nyoprettede skoler i perioden 2011-2017. Det fremgår af tabel 1, at der i perioden 2012-2017 er oprettet i alt 82 skoler, hvoraf 6 skoler er lukket igen
inden for den samme periode[1]. Det fremgår ligeledes af tabel 1, at der i
gennemsnit oprettes 37 pct. af de skoler, der er anmeldt året før skolestart.
Tabel 1: Statistik over anmeldelser om oprettelser af skoler (20112017)
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[1]

I perioden 1. august 2012 til 1. august 2017 er der lukket yderligere 37 frie grundskoler som er oprettet før

2012. For en del af disse skoler gælder, at skolerne er lukket på baggrund af faldende elevtal. En række af de
lukkede skoler har mistet retten til tilskud på baggrund af manglende opfyldelse af mindsteelevtalskravet.
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2018

26

(15.8.2017)
I alt

245

82

37 pct.(*)

6

(*) Procentandelen er opgjort ekskl. de skoler der er anmeldt for 2018.

Tabel 2 viser en oversigt over de skoleinitiativer, der er anmeldt med
forventet skolestart august 2018.
Tabel 2. Skoleinitiativer anmeldt med forventet start august 2018
Allerslev Friskole

Lejre

Brønderslev Privatskole

Brønderslev

Den Egyptiske Skole

København

Den Frie Fakkel

København

Den Frie Friskole

Køge

Friskolen Harmoni

Aarhus

Friskolen på Røsnæs

Kalundborg

Friskolen på Vestegnen

Brøndby

Intelligente Skole

Aarhus

Jasmin Skole

København

Lindeskolen

Aabenraa

Nordenskov Friskole

Varde

Rougsø Friskole

Norddjurs

Rudersdal Privatskole

Rudersdal

Salbrovad Friskole

Assens

Salomoskolen

Aarhus

Slagslunde Skole

Stenløse

Stestrup Friskole og Børnegård

Holbæk

Sæby Friskole

Frederikshavn

Tranbjerg Friskole

Århus

Tåsinge Friskole

Svendborg

Vejen til Fremtiden

København

Verdensskolen

København

Victoriaskolen

Aalborg

Vinge Lilleskole

Frederikssund

X-skolen

København

Af Tabel 2 ses det, at de anmeldte skoler fordeler sig over det meste af
landet. Der er anmeldt oprettelse af 3 skoler i Region Nordjylland, 4 skoler i Region Sjælland, 4 skoler i Region Syddanmark, 5 skoler i Region
Midtjylland og 10 skoler i Region Hovedstaden. På baggrund af de indsendte anmeldelser om oprettelse vurderes det umiddelbart, at der for 20
ud af de 26 skoleinitiativer er tale om etnisk danske skoleinitiativer, mens
der for 6 skoleinitiativers vedkommende formentlig er tale om skoleinitiativer, som har et andet etnisk udspring end dansk – bl.a. vurderet ud fra
anmelders navn.
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