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Jan Kromann-Rasmussen, certificeret tilsynsførende ved frie 
grundskoler 
 
På baggrund af skoleforeningernes indstilling udsteder Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen hermed på vegne af Undervisningsministeren dette certifi-
kat som tilsynsførende ved de frie grundskoler, hvis undervisningssprog 
er dansk.  
 
Certifikatet gælder for fem år og udløber den 4. juni 2019.  
 
Med hensyn til de pligter og rettigheder, som følger af en certificering 
som tilsynsførende og varetagelsen af opgaven som tilsynsførende, hen-
viser styrelsen til bestemmelserne herom i § 9 b, § 9 c og § 9 d lov om 
frie grundskoler jf. vedlagte bilag.  
 
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside en 
liste med navne og mailadresser på alle de certificerede tilsynsførende.  
 
I tilfælde af, at certifikatet ikke ønskes benyttet længere, bedes dette 
meddelt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, således at listen kan ajourføres. 
 
Det skal for en god ordens skyld oplyses, at Kvalitets- og Tilsynsstyrel-
sen kan tilbageholde certificeringen, hvis det skønnes, at den certificere-
de trods påbud efter friskolelovens 9b, stk. 6 ikke har forbedret en man-
gelfuld indsats. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Erik Storgaard 
Pædagogisk konsulent 
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Bilag  
 
Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. nr. 166 
af 25. februar 2013 
 
Uddrag fra kapitel 3 
 

Certificeret tilsynsførende 

§ 9 b. Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, vælges af 
forældrekredsen for højst 4 år ad gangen. Forældrekredsen kan dog i 
stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at udpege 
den eller de tilsynsførende. Skolen skal underrette Ministeriet for Børn 
og Undervisning (nu Undervisningsministeriet) om, hvem der er valgt 
eller udpeget til at føre tilsyn. 

Stk. 2. Den eller de tilsynsførende må ikke 

1) tilhøre forældrekredsen, 

2) være medlem af skolens bestyrelse, 

3) være ansat på skolen, 

4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis 
skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden 
frie grundskole, eller 

5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4. 

Stk. 3. Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som til-
synsførende være certificeret i henhold til § 9 c. 

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren (nu Undervisningsministeren) 
kan fastsætte regler om valg af tilsynsførende. 

Stk. 5. Skolen skal betale den eller de tilsynsførende en godtgørelse efter 
regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, medmindre 
den eller de tilsynsførende har fraskrevet sig retten til godtgørelse. 

Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren kan udstede påbud til en certi-
ficeret tilsynsførende om inden for en nærmere bestemt frist at forbedre 
en mangelfuld tilsynsindsats. Opfylder den eller de tilsynsførende ikke 
kravene til tilsynet i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør 
heraf, kan børne- og undervisningsministeren udstede påbud til foræl-
drekredsen om inden for en nærmere angivet frist at vælge en eller flere 
nye tilsynsførende eller at anmode kommunalbestyrelsen om at udpege 
en eller flere nye tilsynsførende. 

§ 9 c. Ministeriet for Børn og Undervisning certificerer efter indstilling 
fra skoleforeningerne de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 b, stk. 1. 

Stk. 2. En tilsynsførende skal for at opnå certificering 

1) have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågæl-
dende er i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundsko-
leniveau, og 
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2) beherske dansk i skrift og tale, medmindre tilsynet føres på de tyske 
mindretalsskoler eller ved skoler, som har fået godkendt et andet under-
visningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3. 

Stk. 3. De kvalifikationer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, kan erhverves ved 
at gennemføre et uddannelsesforløb, der giver indsigt i tilsynsopgaverne, 
tilsynets udførelse og afrapportering. Personer, der på anden måde kan 
dokumentere, at de opfylder kravene i stk. 2, nr. 1, kan tillige certificeres. 

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om certifice-
ringsordningen. 

§ 9 d. Den eller de tilsynsførende skal 

1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, 

2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, 

3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som fol-
keskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, 

4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og 
lærere og 

5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske 
kvalitet. 

Stk. 2. Den eller de tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning, 
jf. stk. 1, nr. 2, skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag. 

Stk. 3. Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den eller 
de tilsynsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemførelse. 

Stk. 4. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynser-
klæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet efter § 9 a, 
stk. 1. Er der blandt flere tilsynsførende uenighed om affattelsen af til-
synserklæringen, skal dette fremgå af erklæringen. Enhver tilsynsførende 
har ret til at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen. Tilsynserklæ-
ringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet. 

Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om for-
men for afgivelse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4. 

Stk. 6. Skønner den eller de tilsynsførende, at elevernes standpunkt i et 
eller flere fag, jf. § 9 a, stk. 1, nr. 1, ikke står mål med, hvad der alminde-
ligvis opnås i folkeskolen, eller at skolens undervisning ikke opfylder 
kravene i § 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., fastsættes en kort frist, dog på mindst 
3 måneder, til forbedring af forholdene. Det samme gælder, hvis den 
eller de tilsynsførende skønner, at skolen ikke opfylder kravene i § 1, stk. 
2, 4. pkt., eller § 2, stk. 3, 1. pkt. Hvis den eller de tilsynsførende efter 
fristens udløb finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke 
er opfyldt, udfærdiger den eller de tilsynsførende en erklæring herom, 
som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den 
eller de tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om for-
bedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indbe-
retning herom med de eventuelt afgivne høringssvar til Ministeriet for 
Børn og Undervisning. 
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Ministeriets hjemmeside 

Endvidere henvises til ”Bekendtgørelsen om valg og certificering af til-
synsførende ved frie grundskoler m.v. nr. 619 af 9. juni 2010”, som fin-
des på ministeriets hjemmeside. http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-
dagtilbud/Frie-grundskoler/Love-og-regler 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Erik Storgaard 
Pædagogisk konsulent 
Direkte tlf. 3392 5046 
Lars.Erik.Storgaard@ktst.dk 


