Regler for tilsyn og tilsynsførende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Tilsyn:
Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende
varetager tilsynet med:
1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie.
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
3) at skolen opfylder kravene.
4) donationer til skolen.
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 og respekt for grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Det skal
tilsynsførende vurdere om skolen overholder.

Certificeret tilsynsførende:
Den eller de tilsynsførende, vælges af forældrekredsen for højst 2 år ad gangen.
Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen
om at udpege den eller de tilsynsførende.
Den eller de tilsynsførende må ikke:
1) tilhøre forældrekredsen.
2) være medlem af skolens bestyrelse.
3) være ansat på skolen.
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4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens
ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole.
5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4
6) inden for de seneste 5 år før valget finder sted, have været elev på skolen eller gift
eller nært beslægtet med en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1-5.
Den tilsynsførende kan genvælges.
Den tilsynsførende kan inden for en periode på 11 år højst fungere i 6 år i alt på
skolen.
Har en skole været underlagt skærpet tilsyn, som har ført til et påbud, kan en
tilsynsførende ikke være tilsynsførende på skolen, hvis pågældende inden for de
seneste 2 år forud for det skærpede tilsyn har fungeret som tilsynsførende på skolen,
medmindre særlige forhold gør sig gældende. Den tilsynsførende kan dog, efter en
periode på 5 år siden den pågældende har fungeret som tilsynsførende på skolen, på
ny vælges som tilsynsførende.
Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen indberette skriftligt til
Undervisningsministeriet, hvilke skoler den eller de tilsynsførende fører tilsyn med. En
tilsynsførende kan højst føre tilsyn med fem skoler ad gangen.
Undervisningsministeren kan dog i helt særlige tilfælde godkende, at en
tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.
Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være
certificeret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling efter indstilling.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling certificerer de tilsynsførende.
En tilsynsførende skal for at opnå certificering:
1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågældende er i
stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau.
2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres på de tyske
mindretalsskoler eller ved skoler, som har fået godkendt et andet undervisningssprog
end dansk.
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3) Gennemføre et uddannelsesforløb, der giver indsigt i tilsynsopgaverne, tilsynets
udførelse og afrapportering. Personer, der på anden måde kan dokumentere, at de
opfylder kravene, kan tillige certificeres.
Har en skole været underlagt et skærpet tilsyn, som har ført til et påbud, skal den
tilsynsførende gennemgå den del af det uddannelsesforløb, som er nævnt i pkt. 3,
hvis den del ikke tidligere er erhvervet, eller hvis det er mere end 10 år siden, at den
tilsynsførende har gennemført uddannelsesforløbet.
Skriftlig tilsynserklæring afgives hvert år af den tilsynsførende til forældrekredsen og
skolens bestyrelse om tilsyn. Er der blandt flere tilsynsførende uenighed om
affattelsen af tilsynserklæringen, skal dette fremgå af erklæringen. Enhver
tilsynsførende har ret til at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen.
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet.

Tilskud (donationer):
Den eller de tilsynsførende skal i tilsynserklæringen oplyse, hvorvidt skolen i det
foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator,
der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Er det tilfældet, skal donators
navn og adresse og størrelsen af donationen eller donationerne oplyses.
Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af
alle donationer og om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000
kr. eksklusive moms.
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