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Bilag 1 

 

Retsgrundlag 

 Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1656 af 9. august 

2021 (fri- og privatskoleloven) 

 Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1666 af 

11. august 2021 

 Lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 957 af 22. juni 2022 

 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser nr. 1338 af 

9. december 2019 

 

1. Relevante indholdsbestemmelser m.v. 

 

Frihed og folkestyre-kravet  

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelsers § 1 a:  

”Skolen eller kurset skal efter sit formål og hele sit virke forberede eleverne eller kursisterne til at leve i et 

samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes eller kursisternes de-

mokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 

herunder ligestilling mellem kønnene. ” 

 

Fri- og privatskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt.:  

”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det 

danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kend-

skab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem køn-

nene.” 

 

Ledelse og organisering 

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelsers § 4, stk. 1:  

”Den overordnede ledelse af en skole eller et kursus varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for 

børne- og undervisningsministeren for skolens eller kursets drift, herunder for forvaltningen af de statslige 

tilskud.” 

 

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser § 33: 

”Skoler og kurser, som ved lovens ikrafttræden ikke er selvejende institutioner, kan opretholde deres sta-

tus.” 

 

Fri- og privatskolelovens § 5, stk. 7, 1. pkt.: 

”Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift over for 

børne- og undervisningsministeren.” 

 

Fri- og privatskolelovens § 5, stk. 11: 

”Frie grundskoler, som ved lovens ikrafttræden ikke er selvejende institutioner, kan opretholde deres hidti-

dige status.” 

 

 



 

 2 

 

 

Studie- og ordensregler 

Lov om de gymnasiale uddannelser § 43: 

”Institutionens leder fastsætter institutionens studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Institutionens leder 

gør eleverne og kursisterne bekendt med studie- og ordensreglerne. 

Stk. 2. Eleverne og kursisterne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. Institutionens leder træf-

fer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever og kursister, der ikke følger institutionens stu-

die- og ordensregler. 

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om studie- og ordensreglerne, herunder 

om iværksættelse af sanktioner over for elever og kursister, der ikke følger studie- og ordensreglerne. Mini-

steren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at der også kan iværksættes sanktioner i anledning af elev-

adfærd, der er udvist uden for institutionen, hvis adfærden har haft en direkte indflydelse på god orden på 

institutionen, regler om, at private genstande kan tilbageholdes, og at tilbageholdelsen af praktiske eller 

pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens tilbud ophører, og regler 

om elevers frivillige medvirken i institutioners test for rusmidler.” 

 

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser § 2, stk. 4:  

”Institutionens ordensregler indebærer endvidere uanset deres konkrete indhold, at eleverne som mini-

mum skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitu-

tion, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens 

bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Reglerne indebærer endvidere uanset deres kon-

krete indhold en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som in-

stitutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives 

mundtligt eller skriftligt. ” 

 

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser § 8, nr. 1 og 2: 

”Når institutionen træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af institutionens studie- 

og ordensregler, jf. § 5, stk. 2, og § 6, gælder følgende regler, uanset om institutionen ikke er en del af den 

offentlige forvaltning: 

1) Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrun-

delse og klagevejledning, jf. § 13. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, infor-

merer og partshører institutionen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, 

behandling og afgørelse. 

2) Institutionen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder 

med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af insti-

tutionens studie- og ordensregler. ” 

 

2. Relevante tilsynsbestemmelser 

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelsers § 24, stk. 1: 

”Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med, at skolerne og kurserne overholder lovens bestem-

melser, herunder betingelserne for statstilskuddene.” 

 

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelsers § 26, stk. 1, 1. 

pkt.: 

”Børne- og undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne og kurserne, herunder ved 

besøg på skolerne og kurserne, om uddannelserne, elever, kursister, personalet, udstyret, huslejeaftaler, af-

taler om ejendomskøb og andre aftaler samt om skolernes og kursernes drift i øvrigt og om bestyrelsens 
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medlemmer, jf. § 4, stk. 3 og 4, til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennem-

førelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.” 

 

Fri- og privatskolelovens § 9 f, stk. 1: 

”Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med, at frie grundskoler overholder § 1, stk. 2-4, § 1 a og 

§ 2, stk. 3, 1. pkt.” 

 

Fri- og privatskolelovens § 20 b, stk. 2, 1. pkt.: 

”Børne- og undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra skolerne, herunder ved skolebesøg, 

om uddannelserne, eleverne, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler 

og om skolernes drift i øvrigt og om bestyrelsens medlemmer, jf. § 5, stk. 8 og 9, til brug for fastlæggelse 

af tilskud, gennemgang af årsrapporter, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.” 

 

3. Relevante sanktionsbestemmelser 

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser § 24, stk. 2: 

”Finder børne- og undervisningsministeren, at en skoles eller et kursus’ virksomhed ikke er i overensstem-

melse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministe-

ren udstede påbud til bestyrelsen om at ændre den pågældende virksomhed.” 

 

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser § 25, stk. 1: 

”Børne- og undervisningsministeren kan for skoler eller kurser, der ikke følger bestemmelserne i denne 

lov, de regler eller aftaler, jf. § 17, stk. 1, nr. 2, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller børne- og 

undervisningsministerens påbud, jf. § 24, stk. 2 og 3, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller 

delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Det samme gælder for skoler eller kurser, der ikke 

følger bestemmelserne i lov om de gymnasiale uddannelser eller regler fastsat i medfør heraf eller børne- 

og undervisningsministerens påbud efter § 70, stk. 2, i lov om de gymnasiale uddannelser. Børne- og un-

dervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler eller kurser, som be-

gæres erklæret konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, eller når der i øvrigt er fare for, at en 

skoles eller et kursus’ virksomhed må indstilles. Børne- og undervisningsministeren kan desuden kræve 

tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været 

fejlagtig. ” 

 

Fri- og privatskolelovens § 21, stk. 2: 

”Børne- og undervisningsministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler 

eller aftaler, jf. § 7, stk. 1, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller børne- og undervisningsmini-

sterens påbud, jf. § 24 a, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilba-

gebetalt helt eller delvis. Børne- og undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bort-

falde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller taget under rekonstruktionsbehandling, eller når der i 

øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Børne- og undervisningsministeren kan desuden 

kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har 

været fejlagtig.”  

 

 

Fri- og privatskolelovens § 24 a, stk. 1: 

”Finder børne- og undervisningsministeren, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skoles virksom-

hed er i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold 
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til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at foretage konkrete ændringer af den pågældende 

virksomhed.” 

 

 

 

 


