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Til samtlige landets frie grundskoler og privatskoler  

 

Att. Skolens leder 

 

 

Frist for ansøgninger om certificering af frie grundskoler, der har 

en særlig specialundervisningsprofil 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev orientere om, 
at fristen for at ansøge om certificering som fri grundskole, der har en 
særlig specialundervisningsprofil gældende fra den 1. januar 2021, er den 
7. september 2020.  
 
Skoler, der allerede er certificeret eller ikke er interesseret i at blive certi-
ficeret, kan se bort fra dette brev. 
 
Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler mv. (LBK nr. 816 
af 14. august 2019) § 11b, stk. 3, nr. 3, og bekendtgørelse om certificering 
af frie grundskoler, der har en særlig specialundervisningsprofil (BEK nr. 
1094 af 8. august 2016), at en fri grundskole kan certificeres, såfremt sko-
lens specialundervisningstilbud har en særlig specialundervisningsprofil, 
som har tilstrækkelig faglig kvalitet. 
 
Skoler, der bliver certificeret fra den 1. januar 2021, vil modtage det sær-
lige tilskud efter friskoleloven for skoler med en særlig specialundervis-
ningsprofil fra den 1. januar 2021, såfremt skolen opfylder betingelserne 
for dette – se nederste del af ansøgningsskema. 
 
En certificering gælder i fem på hinanden følgende finansår. Styrelsen 
skal gøre opmærksom på, at en certificering kan tilbagekaldes, hvis for-
udsætningerne for skolens certificering ikke længere er til stede. 
 
1. Ansøgningsprocedure 
Efter ansøgningsfristens udløb træffer Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet afgørelse om, hvorvidt en skole kan certificeres. Styrelsens afgø-
relse om, hvorvidt skolen har en specialundervisningsprofil af tilstrække-
lig faglig kvalitet, jf. lov om friskoler og private grundskoler § 11 b, stk. 3, 
nr. 3 træffes på baggrund af en vurdering af det indsendte ansøgning og 
medfølgende bilag.  
I forbindelse med skolens ansøgning vil styrelsen i visse tilfælde kontakte 
skolen, såfremt styrelsen har spørgsmål til forståelsen af dele af ansøg-
ningen.  
 



 

 2 

 
  
2. Betingelser for certificering samt ansøgning 
Ansøgning om certificering som en fri grundskole, der har en særlig spe-
cialundervisningsprofil skal indeholde en projektbeskrivelse med doku-
mentation for, at skolens specialundervisningstilbud har tilstrækkelig 
faglig kvalitet. Projektbeskrivelsen skal indeholde en overordnet beskri-
velse af skolens pædagogiske tilgang til specialundervisning samt andre 
væsentlige oplysninger om skolens specialundervisningstilbud. 
 
For at sikre at de lovmæssige krav til ansøgningen opfyldes, skal vedhæf-
tede ansøgningsskema benyttes.  
 
Til udfyldelse af følgende punkter i ansøgningsskemaet kan der hentes 
inspiration i vedhæftede bilag 2: 

 ”dokumentation for, at skolen planlægger indholdet i specialunder-

visningen, således at skolens elever med særlige behov kan nå de 

fastsatte slutmål og modtage en undervisning, som står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningsplanen 

for skolens elever med særlige behov kan i denne sammenhæng om-

fatte nødvendige og hensigtsmæssige fravigelser m.m. fra skolens 

udarbejdede undervisningsplaner, jf. lovens § 1 a, stk. 2.”  

 ”dokumentation for, at skolen evaluerer specialundervisningselever-

nes faglige udbytte af specialundervisningen.”  
 
3. Frist for ansøgning  
Hvis en fri grundskole ønsker at blive certificeret fra den 1. januar 2021, 
skal styrelsen modtage ansøgningen om certificering senest den 7. 
september 2020.  
 
Ansøgningen samt bilag skal fremsendes i pdf-format til Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet: defrieskoler@stukuvm.dk. Emnefeltet be-
des mærket ”Ansøgning om certificering af fri grundskole med særlig 
specialundervisningsprofil”.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Nielsen 

Pædagogisk konsulent 

Direkte tlf. +45 20 71 66 51 

cn@stukuvm.dk 


