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Orientering om nyt klassetrinskrav på frie grundskoler
Lov om friskoler og private grundskoler m.v. er ændret ved lov nr. 289
af 29. marts 2010 (Krav til antal elever på klassetrin m.v.). Ændringerne
træder i kraft den 1. august 2010, herefter gælder følgende på de frie
grundskolers område.
1. Krav til antal elever på klassetrin
1.1. Generelle krav
En fri grundskole skal den 5. september i skoleåret have mindst
1) ni elever i alt på 0.-2. klassetrin,
2) seks elever i alt på 3. og 4. klassetrin og
3) ni elever i alt på 5.-7. klassetrin.
Det bemærkes, at ovennævnte er krav, som en skole skal opfylde for
at være en fri grundskole efter friskoleloven. For at en skole skal kunne få statstilskud skal den tillige sammenlagt på 0.-7. klassetrin have
mindst 32 elever beregnet enten som elevtallet den 5. september året
før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene den 5. september
året før finansåret og de 2 forudgående år.
1.2. Nyoprettede frie grundskoler
En nyoprettet skole skal senest den 5. september i skolens tredje skoleår have mindst ni elever i alt på 0.-2. klassetrin, i skolens femte skoleår have mindst seks elever i alt på 3. og 4. klassetrin og i skolens
ottende skoleår tillige have mindst ni elever i alt på 5.-7. klassetrin.
Dette gælder også for skoler oprettet inden lovens ikrafttræden den 1.
august 2010.
Det bemærkes, at ovennævnte er krav, som en skole skal opfylde for
at være en fri grundskole efter friskoleloven. For at en skole skal kunne få statstilskud skal den tillige den 5. september det første skoleår
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have mindst 14 elever og i det andet skoleår den 5. september mindst
24 elever.
1.3. Frie grundskoler, der ikke skal opfylde krav til antal elever på
klassetrin
1) De tyske mindretalsskoler.
2) Skoler, der i hele skoleåret 2009-10 er undtaget fra klassetrinskravet i
den dagældende lovs § 2, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli
2009. Det er følgende skoler: Baptisternes skoler, Brenderup og Omegns
Realskole, Byens Skole, Børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården,
Den Alternative Skole, Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense, Frederiksberg Privatskole, Guldbæk Friskole, Ringe Kost- og Realskole,
Stenhus Kostskole, Vinderup Realskole og Ålestrup Realskole.
3) Skoler, der i overensstemmelse med friskolelovens § 19, stk. 1, 6. pkt.,
har kunnet få dispensation fra kravet om pr. 5. september at have mindst
32 elever i alt på 0.-7. klassetrin. Det er følgende skoler, der var i virksomhed i skoleåret 1976-77, og som er eller efter 1967 har været beliggende i landzone eller et hertil tilsvarende område: Bjergby Friskole,
Bonnet Friskole, Bøgballe Friskole, Bøvling Friskole, Druestrup Friskole,
Egebjerg Friskole, Egense Friskole, Fjaltring Friskole, Fårevejle Fri- og
Efterskole, Galten Friskole, Guldbæk Friskole, Haubro-Søttrup Friskole,
Havregården Lille-Kost- og Dagskole, Hedegaard Friskole, Hestkær Friskole, Hundborg Friskole, Højbo Friskole, Høve Friskole, JerslevØstervrå Friskole, Kassebølle Friskole, Klim Friskole, Lille Egede Friskole, Nordskovens Friskole, Oure Friskole, Refs Vindinge Friskole,
Rudme Friskole, Rødding Friskole (Spøttrup), Skallerup Friskole, Skanderup Friskole, Skovby Friskole, Skørbæk-Ejdrup Friskole, Thorsted
Friskole, Trunderup Friskole, Vedsted Friskole, Vestbirk Friskole, Vilsted Friskole, Vindblæs Friskole og Øster Jølby Friskole.
4) Skoler med kostafdelinger, der i hele skoleåret 2009-10 opfyldte friskolelovens tilskudsbetingelse i § 19, stk. 1, 3. pkt., om at have sammenlagt mindst 32 elever i alt på 0.-9. klassetrin. Det er følgende skoler: Bogø
Kostskole, Dannevirkeskolen, Esrom Kost- og friskole, Friskolen i Starreklinte, Havregården Lille-Kost- og Dagskole, HAY Skolen, Krumsø
Fri- og Kostskole, Ryomgaard Realskole, Sejergaardsskolen og Skolen på
Slotsvænget.
Følgende frie grundskoler med kostafdelinger vil være undtaget fra klassetrinskravene efter både nr. 2 og nr. 4: Ringe Kost- og Realskole og
Stenhus Kostskole.
Det følger desuden af lovens § 41, at grundskoleafdelinger ved private
gymnasieskoler er undtaget fra klassetrinskravene. Følgende frie grundskoler med kostafdelinger vil være undtaget fra klassetrinskravene efter
både § 41 og nr. 4: Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Herlufsholm
Skole og Gods, Rønde Gymnasium, Studenterkurset og Kostskolen i
Sønderjylland.
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5) Skoler, der udspaltes af en privat gymnasieskole, som er overgået til at
være en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, jf. lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
2. Påbud
2.1. Almindelig påbudsregel
Undervisningsministeriet fører tilsyn med skolernes overholdelse af klassetrinskravene. Ministeriet giver skoler, der ikke overholder kravene til
antal elever på klassetrin, der er nævnt i afsnit 1.1. og 1.2., et påbud med
frist til den førstkommende 5. september.
2.2. Speciel påbudsregel
For skoler, der i de fem forudgående skoleår pr. 5. september har haft et
antal elever på klassetrin svarende til de i afsnit 1.1 og 1.2. nævnte, gives
fristen til den næstkommende 5. september, såfremt antallet af elever,
skolen mangler for at opfylde kravene, er blevet mindre den 5. september i påbudsperioden. De fem forudgående skoleår omfatter også skoleår
før lovens ikrafttræden den 1. august 2010, men der skal være tale om
fem sammenhængende skoleår. Antallet af elever, som skolen mangler
for at opfylde klassetrinskravene den 5. september efter en påbudsperiode, vil være mindre, når summen af skolens manglende antal elever i de
tre klassetrinsgrupper er mindre end året før. Det vil sige, at antallet af
elever i klassetrinsgrupperne kan gå op og ned inden for de krævede
elevtal (9-6-9), blot elevtallet i grupperne samlet set er gået op.
2.3. Konsekvens af manglende opfyldelse af et påbud
Såfremt en skole ikke ved fristens udløb opfylder et påbud, er skolen
med virkning fra det følgende skoleår ikke længere en fri grundskole
efter friskoleloven. Dette gælder også for skoler, der ikke modtager tilskud efter loven. De frie grundskoler, der modtager statstilskud, ophører
senest med at modtage tilskud efter loven ved udgangen af skoleåret.
Skolen kan ikke fortsætte som en fri grundskole efter friskoleloven, selv
om den på et tidspunkt, der ligger mellem fristens udløb og skoleårets
afslutning, lever op til lovens klassetrinskrav.
Gives en skole eksempelvis et påbud i efteråret 2011 om at overholde
klassetrinskravene pr. 5. september 2012, og opfyldes dette ikke, vil ministeriet træffe afgørelse om, at skolen senest i juli 2013 ophører med at
være en fri grundskole efter friskoleloven. Har skolen dog overholdt
klassetrinskravene pr. 5. september i skoleårene 2006-07, 2007-08, 200809, 2009-10 og 2010-11, og er summen af skolens manglende elever i de
tre klassetrinsgrupper blevet mindre den 5. september 2012, får skolen
en frist til at overholde klassetrinskravene til den 5. september 2013. Er
kravene ikke overholdt på dette tidspunkt, vil skolen senest i juli 2014
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ophøre med at være en fri grundskole efter friskoleloven. Dette gælder
også for skoler, der ikke modtager statstilskud efter friskoleloven.
Fortsætter skolen sin undervisning efter det tidspunkt, hvor den ophører
med at være en fri grundskole efter friskoleloven, anses undervisningen
som hjemmeundervisning. Det betyder, at kommunalbestyrelserne i elevernes bopælskommuner skal føre tilsyn med undervisningen, og skolens
bestyrelse er ansvarlig for, at elevernes bopælskommune straks orienteres.
3. Overgangsordning for eksisterende skoler
De frie grundskoler, der er i virksomhed i skoleåret 2009-10, og som den
5. september 2010 ikke opfylder klassetrinskravene, får et påbud om at
overholde disse krav med frist til den 5. september 2012. I forhold til
den almindelige påbudsregel (”med frist til den førstkommende 5. september”) får disse skoler således et yderligere skoleår til at opfylde klassetrinskravene. Opfyldes påbuddet ikke, vil ministeriet træffe afgørelse om,
at skolen senest i juli 2013 ophører med at være en fri grundskole efter
friskoleloven.
4. Ministeriets afgørelser
Ministeriets afgørelser om påbud og om, at en skole ophører med at være en fri grundskole efter friskoleloven, træffes i overensstemmelse med
forvaltningsloven efter forudgående høring af skolen.
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