De ændrede tilsynsregler
Den 1. august 2010 trådte nye tilsynsregler i kraft. Regelændringen har været beskrevet over en
længere periode, hvilket formentlig er årsagen til, at der på en række skoler hersker usikkerhed
om, hvad de nye regler indebærer.
I det følgende omtales derfor de væsentligste ændringer suppleret med uddybende oplysninger:
Forældrekredsens tilsyn med skolens almindelige virksomhed fortsætter uændret.
Som noget nyt skal bestyrelsen og forældrekredsen i fællesskab beslutte, om skolens tilsyn skal
varetages af en tilsynsførende eller ved selvevaluering efter en godkendt evalueringsmodel. Der
foreligger endnu ikke en godkendt selvevalueringsmodel, men det forventes, at der kan
offentliggøres én på Skolestyrelsens hjemmeside i 1. kvartal af 2011.
Hvis der vælges tilsyn ved en tilsynsførende, skal denne som hidtil vælges af forældrekredsen.
Tilsynsførende kan vælges som hidtil for højst 4 år ad gangen indtil udgangen af juli 2012.
Tilsynsførende, der vælges efter den 1. august 2012, skal være certificerede, når de tiltræder
tilsynshvervet. P.t. er vi altså inde i en overgangsperiode. På Skolestyrelsens hjemmeside vil der
blive offentliggjort en liste over certificerede tilsynsførende.
De første certificeringskurser forventes udbudt i 1. halvår af 2011. Certificeringsuddannelsen vil
være gratis at deltage i. Fordelingssekretariatet vil over for Skolestyrelsen være overordnet
ansvarlig for udbud og uddannelse, men gennemførelsen vil blive varetaget af skoleforeningerne.
Som noget nyt kan forældrekredsen dog bede kommunalbestyrelsen udpege tilsynsførende, hvis
man ikke selv kan finde egnede kandidater, men man kan ikke efter 1. august 2010 bede
kommunalbestyrelsen om at føre tilsyn. Det kommunale tilsyn er altså ophørt med virkning fra 1.
august 2010. Tilsynsførende udpeget af kommunen skal føre tilsyn på linje med de personer, som
forældrekredsen selv har udpeget. Det betyder, at de skal certificeres af Skolestyrelsen, hvilket
forudsætter, at de har gennemført et uddannelseskursus.
Vi vil senere orientere nærmere om såvel selvevaluering som certificeringsuddannelse af de
tilsynsførende.
Bestemmelserne findes nærmere beskrevet i Friskolelovens § 9 og i bekendtgørelser om
certificerede tilsynsførende og selvevaluering.
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