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Den frie Skole udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.

21 nye frie skoler har slået dørene op for allerførste gang efter sommerferien. Af disse har 
11 skoler baggrund i lukkede folkeskoler. Det er det højeste antal nystartede skoler siden 
2011. 

Antallet af nye friskoleinitiativer svinger fra år til år. Men de seneste 10 år har vist 
en øget interesse for at etablere friskoler i takt med, at 300 folkeskoler er lukket 
siden 2005. Det er dog langt fra alle nye skoleinitiativer, der har baggrund i lukkede 
folkeskoler. En del skoleinitiativer opstår i områder, hvor der i forvejen er mange 
skoletilbud, men hvor initiativgruppen ønsker en skole med en særlig tilgang til læring, 
et særligt værdisæt m.v.

Depositum i to rater
Den første vigtige deadline hvert år er den 15. august forud for skolestart. Her skal 
første del af depositum falde - nemlig 20.000 kr. Senere - 1. februar før skolestart - skal 
skoleinitiativerne indbetale 2. rate af depositum på 10.000 kr. Loven er ændret, så man 
kan »genanvende« depositum indtil tre gange, såfremt begge deposita er indbetalt. Det 
betyder, at pengene ikke er spildt, selvom skoleinitiativet først realiseres senere.

I 2015 betyder det dog, at 29 friskoleinitiativer har indbetalt 20.000 kr. i depositum, 
som er spildt, svarende til 580.000 kr. som tilfalder staten. Dansk Friskoleforening 
har over årene problematiseret det faktum, at staten således hvert år modtager 
et større beløb til administration, som man må formode langt overstiger de reelle 
administrationsudgifter i forbindelse med nye skoleinitiativer.

Nye skoler vidner om demokratisk overskud
Hvert år afføder de nye friskoler en vis medieopmærksomhed og politisk diskussion om, 
hvorvidt det er godt eller skidt, at forældre vælger at tage ansvaret på sig og investere 
tid, energin og penge i at etablere nye friskoler. »Jeg synes, de lokale samfund bør være 
stolte, når en initiativgruppe tager skeen i egen hånd og kaster al deres energi i at lave 
en skole. Den slags medborgerskab er det, Danmark er kendt for, og det bør betragtes 
som et stort demokratisk overskud« siger Peter Bendix Pedersen, som er formand for 
Dansk Friskoleforening. 

21 nye skoler med allerførste skoledag 

1. 21 nye skoler i gang fra 
august 2015

2. Friskolernes friholdes for 
omprioriteringsbidrag

3. Gang i legen
4. Mediekonkurrence for 6.- 

10. klasse
5. Søg støtte til dit netværk
6. Kort nyt
7. Barometret
8. Friskolestafetten
9. Twitter, Facebbok
10. Åben Skole
11. Kurser

Indhold

Første skoledag for MIddelfart Friskole, som dog ikke er ny. Skolen er oprettet i 1982

mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.lilleskolerne.dk
www.friskoler.dk
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Friskolernes friholdes for omprioriteringsbidrag

Alle friskoler og private grundskoler har fredag den 28. august 2015 modtaget 
en meget glædelig skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, 
hvoraf det fremgår, at frie grundskoler friholdes for det varslede 
omprioriteringsbidrag.

Omprioriteringsbidrag rammer ikke friskolerne - men ungdoms- og 
voksenuddannelsesområdet
Fra 2016 omfattes alle større statslige driftsområder af et effektiviserings-
krav på 2 pct. årligt, ligesom regeringen har stillet krav om effektiviseringer 
i kommunerne og et produktivitetskrav på 2 pct. i sundhedsvæsenet.

Dette betyder, at uddannelsesområdet, herunder ungdoms- og voksen-
uddannelsesområdet - som hidtil har været friholdt - nu også omfattes af 
det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt. 
Det vil sige 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i 2018 og knap 8 
pct. i 2019.

Men, som sagt, friholdes friskoler og private grundskoler samt 
erhvervsgrunduddannelsen. »Det er naturligvis en kæmpe lettelse, 
at friskolerne friholdes for denne besparelse, idet vi jo lige har været 
igennem en flerårig ekstraordinær besparelse i forbindelse med 
genopretningspakken, som folkeskolen ikke var udsat for« påpeger formand 
for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen.

Det politiske benarbejde bærer frugt
»Jeg tager dette her som et udtryk for, at politikerne har hørt efter vores 
gentagne påpegning af, at friskolernes økonomi har været trængt igennem 
flere år. Det er naturligvis meget glædeligt, at vi oplever lydhørhed, og det 
viser viser, at vores politiske arbejde bærer frugt. Vi arbejder på en lang 
bane og det kræver tålmodighed«, understreger Peter Bendix Pedersen, 
som dog også peger på, at der fortsat er store politiske opgaver.
»Vi har fortsat to store dagsordener, der kræver politisk opmærksomhed, 
nemlig specialundervisningsområdet samt den konkrete indvirkning, 
lockouten i 2013 får på statstilskudstaksten for 2016. Det er områder, der 
har vores fulde fokus«.

Regeringens øvrige prioriteter samt den konkrete udmøntning af ompri-
oriteringsbidraget vil fremgå af regeringens finanslovforslag, der forventes 
offentliggjort ultimo september.
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Gang i legen
Dansk Skoleidræt tilbyder med opbakning fra Trygfonden et kursus, der 
har til formål at sætte gang i legen i frikvartererne. Man uddanner ”legepa-
truljer” der kan sætte gang i legen. Det koster ca. 440 kr. og der kan etable-
res kurser over hele landet.
Interesserede kan se mere på www.legepatruljen.dk eller www.skoleidra-
et.dk 
Yderligere information hos stævnekoordinator/projektleder Ann-Karina 
Overlade, tlf. 2152 4644 eller ako@skoleidraet.dk .
Mere om Legepatruljer.

Mediekonkurrence for 6. - 10. klasse
»My body my rights«
I foråret 2016 er der mulighed for at være med i en mediekonkurrence 
med fokus på teenageres selvbestemmelse over egen krop. At bestemme 
over sin egen krop er en menneskeret. Men over hele verden er der milli-
oner af piger og drenge der ikke selv får lov til at bestemme, hvem de vil 
være kæreste med, hvornår de vil have sex og som oplever overgreb. 
Mediekonkurrencen giver eleverne i 6.-10. klasse lejlighed til at dykke ned 
i de forskellige journalistiske genrer. Lærere og elever bestemmer selv, om 
de vil afholde projektet i uge 9, 10 eller 11. Deltagerne bliver hjulpet med 
materialer, website og hotline. Det er gratis at deltage. 

Mediekonkurrencen afholdes i et samarbejde mellem Amnesty Internatio-
nal, Politiken og Ekstra Bladet. Mere om mediekonkurrencen

Søg støtte til dit netværk
Måske er du lærer, forælder, bestyrelsesmedlem eller skoleleder og har 
lyst til at indgå i et netværk med andre, der kan bidrage med nyttig viden 
og sparring.

Skriv en mail til netvaerk(at)friskolerneshus.dk med dine kontaktoplys-
ninger og oplysninger om din tilknytning til skolen og hvilket netværk, du 
er interesseret i at oprette eller deltage i. 
Du kan søge om finansiel støtte til aktiviteter i de netværk, som findes i 
foreningens regi. Kravene er som følger - 

• En netværksgruppe skal minimum repræsentere 3 friskoler og være 
orienteret om en sag, der er fremmende for foreningens formål.

• En netværksgruppe er kendetegnet ved at være dannet på baggrund 
af medlemmernes egne interesser og er derfor drevet af en fælles 
motivation (for sagen). Sagen kan være skolepolitisk, praktisk 
pædagogisk, folkelig, tematisk m.v.

• Deltagerne i en netværksgruppe kan bestå af forældre, lærere, 
ledere, pædagoger, pedeller og andre tilknyttet friskolerne

Se mere om Dansk Friskoleforenings netværk.

www.legepatruljen.dk
www.skoleidraet.dk
www.skoleidraet.dk
mailto:ako@skoleidraet.dk
http://www.legepatruljen.dk/saadan-faar-i-legepatrulje/hvor-og-hvornaar.aspx
http://politiken.dk/skole/ECE2656190/mediekonkurrence-2016-brmy-body-my-rights/
http://www.friskoler.dk/da/netvaerk/
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Kort
nyt 
Nyt

Kommuner kan oprette internationale grundskoler
Fra foråret 2015 har kommunerne fået frihed til at oprette internationale grund-
skoletilbud. Denne mulighed skal forbedre kommunernes muligheder for lokalt 
at styrke indsatsen for at rekruttere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og 
tiltrække udenlandske virksomheder ved at oprette kommunale, internationale 
grundskoler som fritstående skoler udenfor rammerne af folkeskoleloven. 

Nye regler vedrørende tilskud til inklusion, specialundervis-
ning m.v.
I maj måned vedtog man på Christiansborg en lov, der forlænger den gældende 
inklusionsordning – dog med nogle justeringer. Ligeledes vedtog man et nyt til-
skudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
De konkrete takster til specialundervisning fastsættes på finansloven, hvorfor det 
endnu er uvist, hvordan dette vil se ud i 2016. 

Alle skoler har nu modtaget orienteringsbrev fra Styrelsen for Undervisning og 
kvalitet om de nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialunder-
visning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til støtteundervisning i 
dansk for tosprogede elever.                
Orienteringsskrivelsen indeholder information om:
• Tilskud til inklusion fra 1/8 2015 til 31/12 2015 og i finansårets 2016. 
• Tilskud til specialundervisning m.v. samt tilskud til støtteundervisning i   
 dansk for tosprogede elever
• Nye regler vedrørende specialundervisning pr. 2016
• Tilskud til personlig assistance
• Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov
• Tilskud til befordring af elever med svære handicaps

Barometret
Kronik: Må vi være fri?
»Det er dobbeltmoralsk og visionsløst, når de frie skoler vurderes som politisk ukorrekte, samtidig med at stadig flere familier vælger frie 
skoler. De frie skoler balancerer mellem traditionen for frihed til mangfoldighed på den ene side og det stigende krav om at stå mål med 
folkeskolen på den anden side. Så hvordan sikrer vi, at der kan være plads til friheden til at være et reelt alternativ til folkeskolen?«
(Af de frie skolers formænd, Politiken 04.08.15)

Friskoler oplever stor stigning i elevtal
(Tv MidtVest, 12.08.15)

De frie grundskoler er bedst til at løfte eleverne fagligt
Cepos har lavet en analyse, der konkluderer, at de frie grundskoler er bedst til at løfte eleverne (når man korrigerer for socioøkonomiske 
faktorer). Samtidigt er konklusionen også: »Der er ingen statistisk sammenhæng mellem kommunernes udgift pr. elev og elevens 
resultatløft«
(Cepos, www.undervisningseffekt.dk, 11.08.15)

Skolesucces
Peter Bendix Pedersen i TV2 Syd om det stigende antal nye friskoler og forældrenes begrundelser for at vælge skole.
(TvSyd, 10.08.15)

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=46381
http://cepos.dk/content/undervisningseffekt
www.undervisningseffekt.dk
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2779828/stop-nu-med-at-betragte-frie-skoler-som-politisk-ukorrekte/
http://www.tvsyd.dk/artikel/294091?autoplay=1&video_id=72889
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Friskolestafetten

Til Sorø-møde for første gang
Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening.

Bertel Haarder startede i begyndelsen af 1980´erne traditionen med at invitere skolefolk, 
eksperter, praktikere, kunstnere og politikere til Sorø Akademi, for frit at debattere aktuelle 
skolepolitiske emner. Lige siden har skiftende undervisningsministre fulgt op på traditionen 
og inviteret til Sorø-møde, og således også i år med Ellen Trane Nørby som vært.

Som ny minister for børn, undervisning og ligestilling inviterede Ellen Trane Nørby til 
Sorø-møde under overskriften ”Børn og unge -  godt på vej”. Jeg deltog for første gang i 
min rolle som formand for Dansk Friskoleforening. 

Både i invitationen og i åbningstalen betonede Ellen Trane Nørby ønsket om at indgå i 
en åben og ærlig dialog om de udfordringer og vanskeligheder, der måtte være, så det er 
muligt for hende at foretage justeringer og ændringer. I programmet var der derfor plads 
til at drøfte de udfordringer, som skoler og kommuner oplever i implementeringen af den 
nye folkeskolereform, og hvordan folkeskolen kan blive endnu bedre for børn. Mødets 
deltagere blev samtidig bedt om  konkrete input til, hvad der kan indgå i det eftersyn af 
inklusion i folkeskolen, som er nedfældet i regeringsgrundlaget. Endelig blev der også sat 
fokus på perspektiverne for den erhvervsuddannelsesreform, som netop træder i kraft i 
dette skoleår.

Forudsætningerne for god skolepraksis
Thomas Nordahl, professor i pædagogik ved Högskolen i Hedmark i Norge, fortalte om 
”udviklingen af folkeskolen og betydningen for lærere og pædagogers professioner i 
dag og fremadrettet”. Han kunne med baggrund i erfaringerne i Norge, hvor der også er 
gennemført en reform af folkeskolen, konstatere at forskningsbaseret viden kan skabe 
forudsætninger for god skolepraksis, ligesom forskningsbaseret viden giver svar på, 
hvordan det pædagogisk er muligt at løfte børn mest muligt. Det afgørende parameter er 
fremgangen og udviklingen i børns læring og faglige viden - altså progressionen, og ikke i 
så høj grad barnets evne til at præstere.

Hans pointe er, at viden ikke kan føres direkte ud i livet, men alene være en oversættelse 
til egen praksis. På den måde flytter perspektivet fra ”jeg synes/jeg plejer” til ”jeg ved/ det 
virker”.

Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College, talte om, 
hvordan fagligheden sikres i de ekstra timer i folkeskolen. Ikke overraskende er det de 
professionelles arbejde med børnene, der er afgørende, ligesom han understregede,  at 
kompetencer, læring og dannelse er sider af samme sag, som sikrer, at børnene kan begribe 
undervisningen. Der er stærkt fokus på opgaven med lektie-cafe eller lektiehjælp, som ved 
dette skoleårs begyndelse bliver en obligatorisk del af folkeskolen. Under dialogen kom 
der forslag om helt at afskaffe lektier og i stedet arbejde med faglig fordybelse.

Frihed til at gøre det forskelligt
I en status på folkeskolereformen blev det både det der virker, og det der ikke virker efter 
hensigten omtalt, og perspektiverne afhænger af de øjne, der ser. Reformen udrulles vidt 
forskelligt rundt om i landet, hvor kommunale forvaltninger og skoleledelser sidder med 
den konkrete opgave at implementere reformen. Ministeren betonede, at der er frihed til 
at gøre tingene forskelligt og i forskellige tempi, samt at det tager tid. Den røde tråd er, 
at det er nødvendigt, at skolens forskellige partnere - skoleledelser, pædagoger, lærere, 
forældre og elever - samarbejder om løsningerne, ligesom videndeling er nødvendig.

Peter Bendix Pedersen, formand 
for Dansk Friskoleforening
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Inklusion lykkes forskelligt
Susan Tetler, professor ved Århus Universitet deltog med oplæg om, hvad forskningen 
siger om inklusion, og hun konstaterede, at der ikke er nemme løsninger, og at inklusion 
ikke kommer af sig selv. Hun definerede den snævre inklusion til at omhandle specifikke 
elevtyper (de stille piger, de urolige drenge m.v.) og den brede definition på inklusion som 
fokus på mangfoldighed der imødekommer elevernes forskelligheder, interesser, behov 
og forskellige læringstilgange. En skole skal håndtere begge dele, men det er nødvendigt, 
at skolerne taler om et mangfoldigt VI. Det kræver holdningsændringer, så det bliver 
et princip, der gennemsyrer hele skolens adfærd og praksis. Inklusion er altså ikke en 
løsning, men en uafsluttet proces, der udvikler et inkluderende læringsmiljø for alle børn. 
Inklusion kræver stærke børnefællesskaber, ligesom der bør være klare mål og rammer 
uden detailstyring, fordi inklusion lykkes forskelligt.

Med praktiske eksempler fra både Åbenrå og Herning kommuner blev det ivrigt drøftet, 
hvad der skal til for at få inklusion til at lykkes. Der er blandede erfaringer, men systematisk 
metodeudvikling, samarbejde, uddannelse af ressourcepersoner, inddragelse af forældre 
og dét at vide, hvad der virker er gennemgående pointer.

Dansk erhverv efterlyser faglighed, personlighed og sociale kompetencer
Mødets sidste dagsordenspunkt var en status på udfordringer og perspektiver på 
erhvervsuddannelserne. Forbundsformand Claus Jensen fra Dansk Metal indledte med 
fakta om fremtidens mangel på arbejdskraft og bekymringen for at mindre end 20 pct. 
af en årgang vælger en erhvervsuddannelse. Påstanden var desuden, at ca. 20 pct. af 
eleverne i folkeskolen ikke er fagligt dygtige nok til at tage en erhvervsuddannelse, hvorfor 
folkeskolen må løfte det faglige niveau. Direktør Steen Brødbæk fra SEMCO Maritime 
leverede oplæg, hvor han tydeligt efterspurgte behov for at ansætte unge med faglighed, 
personlighed og sociale kompetencer.

Skole er - som vi ved - mere end blot fag. Også dannelse og personlig udvikling har 
betydning for dét, børn og unge skal efter deres skolegang.

Netværk er vigtigt
Sorø-mødet ville ikke egne sig til en evaluering af såvel den understøttende undervisning, 
den åbne skole eller bevægelse i undervisningen. Mødet indeholdt et tætpakket program 
med oplæg og debat, kun afbrudt af mindre gruppedrøftelser og velvalgte kaffepauser.

Friskolerne fyldte ikke meget i mødeprogrammet, som havde et stærkt fokus på 
folkeskolens aktuelle situation. Men det ér godt at høre de mange forskellige synspunkter, 
ligesom det er nyttigt at dele viden og erfaringer om, hvad der virker i grundskolen. Kun tre 
frie skoleforeninger var repræsenteret ved Sorømødet i år, nemlig Dansk Friskoleforening, 
Efterskoleforeningen og Danmarks Privatskoleforening. Og selvom det ikke var de frie 
grundskoler, der var på plakaten i år, så er vi jo en del af grundskolen, hvorfor det giver 
rigtig god mening at være til stede så snart politikere, forskere og skolefolk samles om 
at drøfte udviklingen af den danske grundskole. Ellen Trane Nørby gav et meget positivt 
indtryk af at ville dialogen og samarbejdet. Det er et godt tegn for den danske grundskole.
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Følg med i debatten om friskoler, lilleskoler, 
privatskoler osv. på facebook 
• Dansk Friskoleforening
• Dansk Friskoleforenings kurser
• De frie Grundskoler
• Åben Skole

Følg med på Twitter
Husk #skolechat #friskoler

Fortredje år i træk kan din skole deltage i den 
landsdækkende åbent-hus-dag. Det foregår den 5. 
november. Vi opfordrer til, at skolerne planlægger 
Åben Skole i tidsrummet 15 – 19.00 af hensyn til 
gæsterne. Men, det er naturligvis op til skolen, 
ligesom det er den enkelte skole, der skal beslutte, 
hvad der præcist skal foregå på dagen.
 
Fra den 1. september er der igen gratis 
kampagnematerialer klar til download via 
www.aabenskole.dk/kampagnemateriale.  Der vil 
også være en idéliste til aktiviteter på dagen og 
inspiration til, hvordan man sikrer, at Åben Skole 
bliver en god oplevelse – uanset antallet af gæster.
 
Samarbejde med kommuner og organisationer 
skal sikre kommunal deltagelse
Igen i år samarbejder vi med forældreorganisationen 
Skole & Forældre. Desuden er der etableret kontakt 
til en række pilotkommuner, som går med i Åben 
Skole i større eller mindre omfang. På den måde 
håber vi, at der foruden en masse frie skoler også 
deltager en masse folkeskoler. 

Skriv til maria@friskoler.dk, og fortæl om jeres 
erfaringer fra Åben Skole-dagen. Hvilke aktiviteter 
havde I planlagt? Hvem deltog? Hvem planlagde 
dagen? Vi hører gerne om både de gode og mindre 
gode oplevelser. 

Tilmelding kan ske på: tilmelding@aabenskole.
dk. Så sørger vi for, at jeres skole kommer med på 
landkortet på www.aabenskole.dk. Husk også at 
følge med via Facebook.

En animationsfilm på 1,5 minutter fortæller nu kort 
og klart, hvad Åben Skole er, hvem der kan deltage, 
hvordan man deltager og hvorfor det er en god idé.
Del gerne filmen på skolens hjemmeside eller i andre 
relevante sammenhænge.

Åben Skole 
Altid den første torsdag i november. Husk tilmelding

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/pages/Dansk-Friskoleforening/367063772425%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/defriegrundskoler%3Fref_type%3Dbookmark
https://www.facebook.com/aabenskole%3Fref_type%3Dbookmark
www.aabenskole.dk/kampagnemateriale
mailto:tilmelding@aabenskole.dk
mailto:tilmelding@aabenskole.dk
www.aabenskole.dk
https://www.facebook.com/aabenskole
http://aabenskole.dk/
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Nyt om kurser i nyhedsbrevet Den frie Skole  
Fremover vil der i nyhedsbrevet Den frie  
Skole være nyt om foreningens kursusaktivi-
teter, møder og arrangementer - og hvad der 
ellers sker i ’ afdelingen for kurser’ i Dansk 
Friskoleforening.  
Du vil også finde andet, der relaterer sig til 
efter- og videreuddannelse for ansatte i de frie 
grundskoler. Blandt andet nyt fra nogle af de 
udvalg, der står for planlægningen af kurser. 
Har du selv input til nyhedsbrevet, er du meget 
velkommen til at sende dem til kurser@friskoler.dk. 
Du tilmelder dig nyhedsbrevet på www.friskoler.dk, hvor du også kan til-
melde dig foreningens øvrige nyhedsbreve. Du kan altid melde fra igen. 
Den Frie Skole udkommer fire gange årligt.

Kurser

Ikke flere trykte kursusfoldere i postkassen  
Fremover vil foreningens medlemsskoler ikke 
længere modtage en trykt kursusfolder for 
hvert kursus, der udbydes i Dansk Friskole-
forening. I stedet finder du kursusfoldere for 
de aktuelle kurser online på www.friskoler.dk, 
hvor du som noget nyt også finder informa-
tion om tidligere afholdte kurser.   
Online foldere til download 
En brugerundersøgelse blandt vores medlemsskoler har vist, at langt de 
fleste af foreningens medlemmer foretrækker online kursursfoldere, der 
kan downloades som pdf og printes.   
Og så alligevel
I nogle tilfælde vælger vi alligevel at bruge penge på en trykt folder. Det 
giver især mening ved større arrangementer som større kurser, konfer-
encer, landsmøder mm. 

mailto:kurser%40friskoler.dk?subject=kurser%40friskoler.dk
http://friskoler.dk/da/delt-indhold/nyhedsbrevstilmelding/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/
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Internationale kurser i  
samarbejde med  
Efterskoleforeningen  
Friskoler, Lilleskoler og efterskoler afholder i 
fællesskab eftermiddagsarrangementer over 
hele landet i september, hvor vi inviterer un-
dervisere til en international efter-
middag, med fokus på hvordan man som 
lærer kan inddrage den internationale  
dimension i undervisningen.  
Formålet er at kvalificere og oplyse om mulighederne for, og ikke mindst 
helt konkret vise, hvordan man kan arbejde med den internationale  
dimension.  
Kursusdage: 
10.9  Efterskolen Solgården, Vardevej 68, Tarm  
23/9  Østskolen, Aalborg, Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg   
Læs mere og tilmeld dig her 

Aktuelle 
kurser

Skolens digitale univers  
Det digitale bliver stadig vigtigere i friskolers 
og lilleskolers kommunikation og tjenester. 
I denne kursusrække giver vi svar på mange 
af de spørgsmål, I måske går og stiller jer om, 
hvordan jeres skole kan drive og udvikle jeres 
digitale universer.      

Hjemmeside, nyhedsbrev, intranet, app - hvad gør vi? 
Hvordan kommer vi videre? Hvordan kommer vi på mobil og tablet? 
Hvordan organiserer vi os, så webarbejdet bliver let - og bliver gjort?
Hvad skal vi skrive om - og hvordan skriver vi tekster, der bliver læst?
Responsiv hjemmeside - er det den vej vi skal gå?

Kursusrækken, der består af i alt 3,5 kursusdage, er tænkt som et samlet 
forløb og kan med fordel tages i nævnte rækkefølge, men kurserne kan 
også tages enkeltvis.  
De enkelte kurser tager i eksempler og øvelser udgangspunkt i friskol-
ernes verden. De forudsætter ikke særlig viden på området. 

Afholdt 2.9.  Det digitale fokus:  Afklaring af målgrupper, formål og  
  indhold, valg af platform, og de sociale medier. 
30. september: Tekster og indhold: Lær at skrive tekster til nettet,  
 tekster til brug flere steder. 
20. + 30.oktober: Ny hjemmeside med Wordpress: Lav skolens nye  
  responsive hjemmeside. 
  

Læs mere og tilmeld dig her

Tilmeld dig på 
www.friskoler.dk

http://www.friskoler.dk/da/kurser/det-internationale-i-undervisningen/
30.oktober
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-digitale-univers/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/
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Re-certificering af tilsynsførende hvert 5. år 
 
2015 er året, hvor skolernes første certificerede tilsynsførende skal ’re-certificeres’, dvs. deltage i et endag-
es kursus, der forlænger certificeringen med endnu 5 år.  Kurset er gratis at deltage i. 
Næste Re-certificeringskursus er 3. December 2015 i København. Læs mere her

Kursus i evaluering:  
Har du styr på lovkravene vedr. evaluering? 

Alt for få skoler har styr på dette område, og rigtig mange forsømmer at lægge 
evalueringens resultat på hjemmesiden - eller også har skolerne slet ikke foretaget 
en evaluering! 

Dansk Friskoleforeningen udbyder igen i år kursus om evaluering/krav 
til evaluering på frie grundskoler. Kurset afholdes den 17.-18. november 
2015 på Severin Kursuscenter i Middelfart.

Bestemmelserne vedrørende Friskolelovens § 1b
I følge friskolelovens § 1b skal skolerne »regelmæssigt foretage en evaluering af 
skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evaluerin-
gen«. Resultatet af evaluering og opfølgningsplan skal endvidere kunne ses på 
skolens hjemmeside.

Obligatorisk eller frivillig evaluering
På kurset gennemgås Dansk Friskoleforenings selvevalueringsmodel og der 
gives input til evalueringsmodeller, der kan bruges i forbindelse med den oblig-
atoriske evaluering. 
De fleste skoler har valgt tilsyn - men kan det tænkes, at der ligger en mulighed i 
skoleudvikling ved at kombinere de to muligheder?

Evaluering som udviklingsplatform
Evaluering er ud over at være et lovkrav, også et redskab til at udvikle og styrke 
skolen. Det stiller dog visse krav til skolen og især dens ledelse i opbygningen af 
en god evalueringskultur. 
 
Kurset klæder dig på til at gå i gang med evaluering på din skole.  
Ud over spørgsmål og debat kommer vi omkring: 

• Hvad står der i loven
• Hvorfor vælge selvevaluering?
• Hvad er god evalueringskultur?
• Ledelsens rolle
• Det praktiske arbejde med evaluering
• Strategisk brug af evaluering og markedsføring af skolen
• Dansk Friskoleforenings selvevalueringsmode 

Tjek din skoles hjemmeside, og se om I bør deltage i dette kursus! 
Tilmelding til kurset 

http://www.fordelingssekretariatet.dk/certificeringtilsyn/certificeringsuddannelsen.aspx
http://www.friskoler.dk/da/kurser/evaluering/
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Frikvarter
Derfor arbejder jeg frivilligt  
i Dansk Friskoleforening
Af Morten Mikkelsen, viceskoleleder, Jelling Friskole

Jeg arbejder frivilligt fordi jeg finder friskoleforeningens indsats vigtig og gerne vil 
byde ind med mine erfaringer til gavn for foreningen. Friskoleforeningen er et fælles 
anliggende, og der er kun os selv til at skabe en sund og stærk demokratisk kultur - der-
for arbejder jeg frivilligt!

Jeg får det ud af det, at jeg gennem det frivillige arbejde får mulighed for at bygge 
netværk og bidrage til beslutningsprocesser, der har betydning for de frie skoler og 
dermed også min hverdag som viceforstander på Jelling Friskole. Jeg møder engagerede 
mennesker, der brænder for at skabe resultater og bevare stærke værdier.

Den tid det frivillige arbejder tager, kommer mange gange tilbage. Det betyder no-
get for mig at være engageret og aktiv i andet end mit faste arbejde, det giver energi at 
være med til et fælles projekt.

Morten Mikkelsen, 
Viceskoleleder, Jelling Friskole
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Om medlemssystemet CampOnline 
Med over et halvt år på bagen, er foreningens ’nye’ medlemssystem CampOnline 
ovre de værste ’børnesygdomme’. Systemet bruges til både faktureringer, blad- 
og annoncesalg, oplysninger om skoler, ansatte, og ikke mindst til tilmeldinger til 
kurser og arrangementer. 

Som kursist eller abonnent oprettes du som ’unik bruger’ med dit eget brugernavn 
(emailadresse) og et kodeord. 
Det er vigtigt, at du opretter dig med din egen emailadresse, da det er den vi 
bruger til at informere om evt. ændringer ifm. et kursus eller arrangement, samt til 
udsendelse af materialer mm. 

Men det er skolen, hvor jeg er ansat, der skal betale 
Det er i langt de fleste tilfælde dit ansættelsessted, der skal betale for dit 
kursus. Og selvom du angiver din personlige emailadresse til systemet, så 
sendes fakturaen automatisk til dit ansættelsessted. Det er derfor vigtigt, at du 
både angiver din emailadresse og dit ansættelsessted. Du kan selv ændre din 
emailadresse her.

Kort nyt 
om kurser

Facebook viser dig kun det, du kan lide....!
”’Like’ og kun da skal du finde” kunne næsten være et motto for Facebook... 
Hvad mange måske ikke ved er, at hvis ikke man jævnligt ’liker’, deler eller kom-
menterer på opslag fra selv ens bedste venner, ja så stopper Facebook efter en 
tid med at vise disse venners opslag.

Det er altså ikke nok at være ‘fan’, få notifikationer, etc. for at følge med. Facebook 
’lader’ dig kun se mere, hvis du selv er aktiv… 

Så når vi slår noget op på Dansk Friskoleforenings Facebooksider er det ikke alle 
vores ‘fans’, der faktisk ser opslagene på siden….med mindre du som fan deler, 
kommenterer og ’liker’. 
Så del, ‘like’ og kommentér gerne, og hjælp os ud med budskabet - 
eller ka’ du ik’ li’ os?  

Nyt værktøj: Årsoversigt over kurser 
Fremover vil du på kursushjemmesiden kunne finde en samlet årsoversigt om de 
kurser, foreningen udbyder. Dette er tænkt som et værktøj til dig, der ønsker et 
samlet overblik over de tilbud, foreningen har. Oversigten opdateres løbende og 
du finder den her.

Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforenings Kurser

http://camponline.friskoler.dk/campwebpartpages/CampLoginPublic.aspx?ReturnUrl=%2fmemberarea%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fmemberarea&Source=%2Fmemberarea
http://camponline.friskoler.dk/campwebpartpages/CampLoginPublic.aspx?ReturnUrl=%2fmemberarea%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fmemberarea&Source=%2Fmemberarea
https://www.facebook.com/kurser.danskfriskoleforening
http://www.friskoler.dk/da/kurser/aarsoversigt-over-kurser/
https://www.facebook.com/Danskfriskoleforening
https://www.facebook.com/kurser.danskfriskoleforening?ref=hl
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Den frie Skole udgives af Friskolernes Hus - et samarbejde mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening.

Skriv til os på redaktion@friskolerneshus.dk og find mere information på www.lilleskolerne.dk og www.friskoler.dk.

Redaktør
Maren Skotte

Redaktion
Maren Skotte
Metet Marie Møller

Kontakt vedrørende 
nyhedsbreve
redaktion@friskolerneshus.dk

Friskolernes Hus
Middelfartvej 77, Båring
5466 Asperup
www.friskoler.dk
62 61 30 13

Kalender 

»Skolens digitale univers« 
30.9.-29.10
Friskolernes Hus

»Kreativitet og dannelse« 
24. september
Rødding Højskole

»Budget og personalejura«
21.-23. oktober 
Park Hotel, Middelfart

»Certificeringsuddannelse«
6.-8. november 
Middelfart

»Frie skolers fællesmøde«
12.-14. november 
Gymnastikhøjskolen, Ollerup 

»Powerkursus: Klasseledelse«
2. December 
Friskolernes Hus, Middelfart

Tre faste nyhedsbreve
• SkoleNyt udkommer hver 

onsdag
• BestyrelsesNyt udkommer 

1. onsdag i hver måned.
• Den frie Skole udkommer 

hver anden måned.

mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.lilleskolerne.dk
www.friskoler.dk
mailto:redaktion@friskolerneshus.dk
www.friskoler.dk
http://www.friskoler.dk/da/kurser/skolens-digitale-univers/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/kreativitet-og-dannelse/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/budget-og-personalejura/
http://www.fordelingssekretariatet.dk/certificeringtilsyn/certificeringsuddannelsen.aspx
http://www.friskoler.dk/da/kurser/frie-skolers-faellesmoede/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/powerkursus-i-klasseledelse/



