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Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside
Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på en fri grundskoles hjemmeside ifølge:
•

•

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af
7. december 2011 (Friskoleloven), som ændret ved lov nr. 271 af 27. marts 2012 med titlen Forenkling af proceduren for godkendelse af vedtægtsændringer m.v.
Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005 (Gennemsigtighedsloven)

I vejledningen er der særlig lagt vægt på orientering om kravet om evaluering af skolens samlede undervisning med opfølgningsplan, som beskrives i punkt 1.1. Endvidere oplyses om krav om offentliggørelse af den godkendte vedtægt på skolens hjemmeside inden den 1. januar 2013.

1 Krav ifølge friskoleloven
1.1 Evaluering og opfølgningsplan
Det fremgår af friskoleloven, at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggøre resultatet
af evalueringen og opfølgningsplanen på skolens hjemmeside.
Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet, der vedrører evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, med det formål at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der
følger af de fastsatte mål. Det omhandler ligeledes friskoleloven § 1, stk. 2 om, at skolens undervisning
skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
En evaluering af skolens samlede undervisning skal være med til at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasseeller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.
Evalueringen bør, hver gang den laves, i det mindste forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning
lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valgt at følge, samt inddrage
opfølgningen af den foregående evaluering.
Skolen fastsætter selv evalueringsform og -metode. Formen og metoden kan skifte fra gang til gang.
Herudover skal skolen udarbejde en plan på baggrund af evalueringens resultat. Opfølgningsplanen skal

indeholde beskrivelse af, hvad skolen har lært af evalueringen, og hvilke nye tiltag skolen vil sætte i gang
på den baggrund.
Der ligger således en vis frihed for den enkelte skole til selv at afgøre, hvor lang tid der skal være mellem de enkelte evalueringer. Evalueringerne skal foretages med sådanne passende tidsintervaller, at evalueringerne er relevante i forhold til hinanden. Skolen skal til enhver tid have fastsat tidspunkter for den
kommende evaluering. Skolen skal på hjemmesiden oplyse, hvornår næste evaluering foretages.
•

Obs! Hvis en skole har valgt at gennemføre selvevaluering efter en model godkendt af undervisningsministeriet, så bortfalder kravet om evaluering og opfølgningsplan i friskoleloven § 1b
stk. 3 og dermed kravet om offentliggørelse af samme i friskoleloven § 1c i jf. lovbemærkningerne.

Friskoleloven
§ 1 b. Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner
grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at
eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.
Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning
på evalueringen.
§ 1 c. Skolen skal offentliggøre […] resultatet af evaluering og opfølgningsplan, jf. § 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på
internettet.
Bemærkninger til lov nr. 589 af 2009
Om § 9e. Stk. 4. Skoler, der gennemfører evaluering efter en model godkendt af undervisningsministeren, opfylder herved
kravet om evaluering i § 1 b, stk. 3, i friskoleloven.

1.2 Vedtægter og værdigrundlag
En fri grundskole skal offentliggøre sine vedtægter og sit værdigrundlag på skolens hjemmeside.
Friskoleloven
§ 5: Stk. 4. Skolens vedtægter skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab, børne- og undervisningsministerens godkendelse, jf. stk. 1, 5. pkt., og offentliggørelsen på hjemmesiden. Vedtægterne kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen.
Skolen skal tillige offentliggøre oplysninger om sit værdigrundlag på hjemmesiden.

1.3 Slut- og delmål og undervisningsplaner for undervisningen
En skole skal på sin hjemmeside offentliggøre slutmål for undervisningen for de fagområder folkeskolens fagkreds kan opdeles i og for folkeskolens obligatoriske emner.
Desuden skal skolen offentliggøre undervisningsplaner for de ovenstående fagområder og emner. Undervisningsplanerne skal blandt andet angive udviklingen hen mod slutmålene.
Hvis en skole har fastsat egne slutmål og udarbejdet undervisningsplaner for undervisningen, skal disse
stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det betyder, at det indholdsmæssige skal
kunne sammenlignes med og indeholde kvalitet på samme niveau, men ikke behøver at være identisk
med folkeskolens mål og planer.
Det er et samlet indholdsmæssigt krav til de udarbejdede målbeskrivelser (slut- og delmål) og undervisningsplaner, at de i deres beskrivelser er konkrete og har en detaljeringsgrad, der gør det muligt at vurdere dem sammenholdt med de slut- og trinmål, der gælder for folkeskolens undervisning. Der er ikke
krav om, at beskrivelserne skal have samme omfang som beskrivelser for folkeskolen.
I det omfang skolen ikke har fastsat egne slutmål, gælder de slutmål, der er fastsat for folkeskolen.

En fri grundskole kan vælge at anvende Fælles Mål helt eller delvist. Ministeriet har udarbejdet en vejledning, som nærmere beskriver kravene til indholdet i skolens mål og planer. Vejledningen er tilgængelig på retsinformation.
Friskoleloven
§ 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner […]

1.4 Prøvefri skoler
Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, om skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøve i 9. og
10. klasse, og om skolen er prøvefri eller delvis prøvefri i 9. klasse. Det vil sige, om skolen er fritaget for
at afholde prøve i faget historie og/eller faget kristendomskundskab, eller om skolen helt er fritaget for
at tilbyde folkeskolens afgangsprøve.
Friskoleloven
§ 8 b. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre, om den tilbyder prøver efter § 8 a, herunder om den
delvist er fritaget for prøveafholdelse.

1.5 Det forældrevalgte tilsyn
En skole kan vælge mellem selvevaluering efter en godkendt selvevalueringsmodel eller en forældrevalgt
certificeret tilsynsførende. Der er krav om offentliggørelse på skolens hjemmeside til begge ordninger.
Tilsynserklæring
Skolen skal offentliggøre en gældende tilsynserklæring på skolens hjemmeside. Tilsynserklæringen skal
afgives en gang om året.
Selvevaluering efter godkendt model
Skolen skal indtil den første offentliggørelse af skolens selvevaluering have den sidst afgivne tilsynserklæring offentliggjort på skolens hjemmeside.
Friskoleloven
§ 9 e. […]Stk. 2. Skoler, der foretager selvevaluering efter en model godkendt i medfør af stk. 1, skal mindst hvert tredje år
gennemføre en sådan evaluering.
Stk. 3. Skolen skal løbende offentliggøre resultatet af evalueringen og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå,
på skolens hjemmeside på internettet.

2 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.
2.1 Karakter og overgangsfrekvenser
Det fremgår af gennemsigtighedsloven, at en skole skal offentliggøre resultater af de opnåede karakter
ved afgangsprøver, samt overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser. Dette kan imødekommes ved,
at skolen linker til ministeriets hjemmeside, hvor disse resultater fremgår.
Gennemsigtighedsloven
§ 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er
oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet[…]
3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2.
4) Elevers […]overgangsfrekvens til anden uddannelse [...]

2.2 Gennemførte aktuelle evalueringer
Ifølge gennemsigtighedsloven skal gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles undervisning offentliggøres på hjemmesiden. Det omfatter offentliggørelse af undervisningsmiljøvurdering.
Hver enkelt skole skal herudover vurdere, om der er andre aktuelle evalueringer, som skolen skønner,
skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Undervisningsmiljøvurdering
En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man
inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø. En UMV skal udarbejdes mindst hvert tredje år.
Gennemsigtighedsloven
§ 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er
oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet[….]
5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en
enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.

2.3 Andre væsentlige oplysninger om skolens undervisning
Hvis en skole vurderer, at der er andre væsentlige oplysninger, der kan belyse undervisningen kan skolen offentliggøre dette på skolens hjemmeside.
Gennemsigtighedsloven
§ 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er
oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet[….]
6) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens hjemmeside.

