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Forespørgsel på baggrund af partshøring af 24. juni 2022 til Herlufsholm Skole og Gods 
 
Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
 
Herlufsholm Skole og Gods har modtaget styrelsens partshøring af 24. juni 2022 over styrelsens påtænkte 
afgørelse i tilsynssagen med skolen. Som det er styrelsen bekendt, har Herlufsholms bestyrelse den 25. 
juni 2022 på et ekstraordinært møde besluttet at træde tilbage. Samtidig har bestyrelsesformand Torben 
von Lowzow besluttet at indgive sin begæring om at blive fritaget for hvervet. Der er herefter med den 
kommende bestyrelsesformand Jon Stokholm sat gang i en proces om sammensætning af ny bestyrelse, 
jf. i det hele min mail til styrelsen af 7. ds. samt de deri forudsatte formelle skridt i den anledning. 
 
Det fremgår af partshøringen bl.a., at styrelsen foreløbigt vurderer, at der er grundlag for at rette en 
alvorlig kritik af skolen, skoleledelsen og bestyrelsen.  
 
Af partshøringen fremgår, at styrelsen påtænker at træffe afgørelse om en række påbud over for skolen. 
Skolen har gennemgået disse påbud og konstateret, at de i meget vid udstrækning stemmer overens med 
de tiltag, som skolen allerede har iværksat eller står over for at iværksætte. Skolen anerkender af samme 
grund behovet for disse eventuelle påbud, som skolen agter at efterleve.  
 
I den igangværende proces er skolen meget ydmyg og åben over for input fra elever, forældre, tidligere 
medarbejdere, faglige eksperter og andre, der måtte have forslag til tiltag eller forandringer. I den 
forbindelse er skolen naturligvis også meget åben over for anbefalinger og råd fra styrelsen. Dette kan 
omfatte trivslen på skolen, de pædagogiske forhold, de strukturelle forhold etc.  
 
Styrelsen er i sin gode ret til at meddele påbud over for skolen, og skolen er som nævnt enig i de påtænkte 
påbud. Det er imidlertid skolens opfattelse, at udmøntningen og implementeringen af disse påbud og andre 
relevante tiltag bedst vil kunne ske ved konkrete drøftelser og ved råd og vejledning. Skolen ville derfor 
være taknemlig for, om styrelsen ville indgå i dialog herom.  
 
I den forbindelse er skolen opmærksom på, at det ville være uhensigtsmæssigt at indlede en sådan dialog 
for at forbedre forholdene på skolen, så længe den igangværende tilsynssag er under behandling. Skolen 
imødeser derfor styrelsens bemærkninger til, om styrelsen vil være indstillet på en sådan dialog om 
forholdene på skolen, når styrelsen har truffet afgørelse i tilsynssagen.  
 
For så vidt angår styrelsens partshøring af 24. juni 2022, er skolen i øjeblikket i færd med at forberede et 
høringssvar. I den forbindelse er der opstået en række generelle spørgsmål, som jeg vurderer ikke at have 
et sikkert grundlag i høringssvaret til at kunne besvare. For at kunne klæde Herlufsholm og den kommende 
bestyrelse tilstrækkeligt på til at kunne udforme høringssvaret har jeg derfor fundet det nødvendigt med 
denne forespørgsel til styrelsen. Når styrelsens svar foreligger, vil Herlufsholm kunne udarbejde det 
egentlige høringssvar. 
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Jeg anmoder på den baggrund styrelsen om at besvare de følgende anmodninger.  
 
 

1. Antallet af enkeltsager 
 
Styrelsen vurderer foreløbigt, at antallet af episoder, som er kommet til styrelsens kendskab, er alt for højt 
og udtryk for en helt utilstrækkelig indsats fra bestyrelsens og skoleledelsens side for at sikre en tryg 
skolegang for alle elever. Dette særligt set i forhold til episodernes karakter og alvorlige indhold. 
 
Det fremgår, at antallet af enkeltsager oplyst af Herlufsholm angår 13 sager fra 2016-2022 vedrørende 27 
elever. Derudover har politiet oplyst styrelsen om 10 forhold, som er begået på skolen over en 10-årig 
periode. 
 
På Herlufsholm er der aktuelt næsten 600 elever, et tal som kun har varieret i mindre omfang de senere 
år. 
 
Herlufsholm anerkender alvoren af mobning, krænkelser mv. på skolen. Herlufsholm anerkender også, at 
antallet af sådanne tilfælde er alt for højt.  
 
Det er dog ikke klart for mig, hvad det retlige belæg er for, at antallet af enkeltsager – 13 sager set i 
forhold til knap 600 elever – er højt i en sådan grad, at det ifølge styrelsens foreløbige vurdering i sig selv 
kan udgøre en del af grundlaget for en sanktion om tilbagebetaling af tilskuddet. Samtidig beder jeg om, 
at baggrunden for at sovesale anses for mindre trygge uddybes. 
 
Styrelsen bedes (1) derfor oplyse baggrunden herfor, herunder ved at sammenholde forholdene på 
Herlufsholm med forholdene på andre skoler i Danmark, herunder navnlig kostskoler og efterskoler.  
 
Styrelsen bedes (2) ligeledes oplyse, i hvilket omfang der ifølge styrelsen er overlap i de i partshøringens 
afsnit 2.1.1 nævnte sager. 
 
 

2. Grundskolens dagelever 
 
Skolen har selv orienteret styrelsen om de 13 tilfælde vedrørende i alt 27 elever, som styrelsens partshøring 
af 24. juni 2022 synes hovedsageligt at dreje sig om. 
 
Det fremgår heraf, at 3 af de 13 tilfælde vedrører elever i grundskolen. De øvrige 10 tilfælde vedrører 
elever på den gymnasiale uddannelse. Af de 27 involvererede elever er 25 kostelever, mens 2 elever er 
dagelever. 
 
Herlufsholm har den 20. juni 2022 offentliggjort tilsynserklæring vedrørende grundskolen på Herlufsholm, 
2021/2022, udarbejdet af en statslig tilsynsførende, viceskoleleder Helle Kirkelund. Tilsynserklæringen er 
også fremsendt til styrelsen den 25. juni 2022. 
 
På baggrund af disse oplysninger anmodes (3) styrelsen om at oplyse, om styrelsen er enig i, at 
Herlufsholm i al væsentlighed ikke kritiseres for forholdene i grundskolen eller forholdene blandt skolens 
dagelever.  
 
I den forbindelse bedes (4) styrelsen ligeledes oplyse baggrunden for, at styrelsens påtænkte afgørelse 
om tilbagebetaling af statstilskuddet ikke er begrænset til at omfatte én eller flere af skolens elevgrupper, 
f.eks. kostskoleelever på de gymnasiale uddannelser. 
 
 

3. Nordic Learning 
 
Styrelsen finder i partshøringen ikke anledning til, at afgørelsen i tilsynssagen skal afvente den 
trivselsundersøgelse, der gennemføres af Nordic Learning.  
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Nordic Learnings konklusion på baggrund af undersøgelsen er d.d. sendt til styrelsen. 
 
Styrelsen anmodes (5) om at oplyse, hvilken betydning Nordic Learnings rapport vil få for styrelsens 
vurdering. Styrelsen anmodes herom, særligt under hensyn til at rapporten er blevet udarbejdet på 
baggrund af et særdeles omfattende interviewmateriale. 
 
 

4. Påbud om tilbagebetaling af tidligere modtaget statstilskud 
 
Styrelsens påtænkte afgørelse om at pålægge Herlufsholm at tilbagebetale tidligere modtaget statstilskud 
skal naturligvis have hjemmel, være saglig og proportional. 
 
Jeg vil ikke i denne forbindelse på nuværende tidspunkt forholde mig konkret til kravet om saglighed og 
proportionalitet. 
 
Jeg beder imidlertid styrelsen om at oplyse styrelsens generelle overvejelser om, hvorvidt det er en 
betingelse for den påtænkte afgørelse om tilbagebetaling af statstilskuddet, at styrelsen har udstedt et 
påbud om at ændre en given virksomhed, og at påbuddet ikke er blevet efterlevet, forud for at styrelsen 
træffer afgørelse om tilbagebetaling, jf. nærmere herom i det følgende. 
 
I den forbindelse henviser jeg til de specielle bemærkninger til lov om private institutioner for gymnasiale 
uddannelser, § 1 a, jf. forslag nr. 218 af 28. marts 2019 til lov om ændring af lov om friskoler mv., hvoraf 
fremgår bl.a. følgende: 
 

”Overholdelsen af det eksplicitte frihed og folkestyre-krav i lov om private institutioner for 
gymnasiale uddannelser vil indgå i tilsynet med institutionerne, der varetages af Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet. Hvis der i forbindelse med tilsyn konstateres, at en institution ikke 
overholder frihed og folkestyre-kravet vil styrelsen i medfør af den gældende § 24 kunne give 
institution et påbud om at foretage konkrete ændringer af den pågældende virksomhed. Hvis 
institutionen ikke ændrer den pågældende virksomhed, vil det kunne få tilskudsmæssige 
konsekvenser efter lovens § 25, stk. 1, hvorefter undervisningsministeren kan tilbageholde 
tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis 
for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i loven som frihed og folkestyre-kravet. 
Tilsvarende kan undervisningsministeren tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller 
delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis, hvis en institution ikke overholder et 
påbud, jf. lovens § 24.” (fremhævet) 

 
Styrelsens påtænkte afgørelse om tilbagebetaling af statstilskuddet er truffet navnlig under henvisning til 
Herlufsholms overtrædelse af frihed og folkestyre-kravet. Styrelsen har ikke forud herfor meddelt 
Herlufsholm et påbud om at foretage ændringer i skolens virksomhed. På den baggrund anmodes (6) 
styrelsen om at forholde sig til, om det er en betingelse for den påtænkte afgørelse om tilbagebetaling af 
statstilskuddet, for så vidt angår skolens overtrædelse af frihed og folkestyre-kravet, at styrelsen forud 
herfor har meddelt Herlufsholm et eller flere påbud, som skolen ikke har efterlevet. 
 
Styrelsen bedes (7) på samme måde oplyse om styrelsens adgang til at træffe afgørelse om tilbagebetaling 
af statstilskuddet, uden at der forud herfor er meddelt Herlufsholm et påbud, for så vidt angår den del af 
den påtænkte afgørelse om tilbagebetaling, der vedrører skolens overtrædelse af bekendtgørelse om 
studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, § 2, stk. 4. 
 
Endvidere bedes (8) styrelsen oplyse baggrunden for, at det påtænkte tilbagebetalingskrav omfatter 
tilskud modtaget fra den 8. december 2021. Ud fra omstændighederne i sagen er det ikke klart for mig, 
hvorfor valget er faldet på netop denne dato. Det beder jeg styrelsen om at uddybe. 
 
Tilsvarende bedes (9) det oplyst, hvorfor tilbagebetalingskravet forventes at omfatte perioden, indtil der 
træffes afgørelse om tilbagebetaling. Denne slutdato på et umiddelbart vilkårligt tidspunkt i fremtiden, som 
vil afhænge af bl.a. Herlufsholms høringsperiodes længde og styrelsens sagsbehandlingstid, ser jeg ikke 
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umiddelbart kan have sammenhæng med sagens indholdsmæssige, faktiske omstændigheder. Det beder 
jeg styrelsen om at forholde sig til. 
 
Derudover bedes (10) det oplyst, hvilken betydning styrelsen tillægger det forhold, at et eventuelt 
tilbagebetalingskrav forventes at omfatte perioden indtil endelig afgørelse, og at skolen dermed alt andet 
lige ligger under et pres for hurtigst muligt at fremsende et høringssvar eller meddelelse om, at der ikke 
udarbejdes et høringssvar, ud fra en forudsætning om at sagen da vil kunne afgøres med det mindst mulige 
tilbagebetalingskrav til følge. Dette forekommer, hvis jeg har forstået det rigtigt, mærkeligt, ikke mindst i 
en situation, hvor Herlufsholms nye ledelse ikke er sammensat, og Herlufsholm gerne vil gøre sit yderste 
for at sikre kvalitet – også i høringssvaret. 
 
Endelig anmodes (11) styrelsen om at oplyse grundlaget for, at et eventuelt tilbagebetalingskrav forventes 
at omfatte perioden indtil endelig afgørelse, også under hensyn til at styrelsen på tilsynsbesøget den 8. 
juni 2022 ikke ses at have konstateret indikationer på utilfredsstillende forhold, jf. referatet heraf af 10. 
juni 2022.  
 
 

5. Bestyrelsens afsættelse 
 
Herlufsholms bestyrelse har som bekendt draget konsekvensen af styrelsens foreløbige kritik og valgt at 
træde tilbage.  
 
Det må være uomtvisteligt, at bestyrelsens tilbagetræden og indsættelse af en ny bestyrelse er et redskab 
i styrelsens værktøjskasse, som styrelsen gør brug af i de mest alvorlige tilfælde; det er en foranstaltning, 
som styrelsen almindeligvis kan træffe afgørelse om. Konkret forekommer en afgørelse om bestyrelsens 
tilbagetræden også at kunne være en passende sanktion, hvis styrelsens faktum lægges til grund. En 
afgørelse om bestyrelsens tilbagetræden vil for det første ligge på linje med de sanktioner, som styrelsen 
i øvrigt påtænker at træffe afgørelse om over for Herlufsholm. For det andet er en sådan afgørelse 
nærliggende, i lyset af at styrelsens kritik mod Herlufsholm i så høj grad reelt er rettet mod netop 
bestyrelsen. 
 
I stedet påtænker styrelsen at træffe afgørelse om en helt anden alvorlig sanktion – tilbagebetaling af 
statstilskud modtaget over en periode på formodentlig 8 måneder. 
 
En afgørelse om at pålægge Herlufsholm at tilbagebetale tidligere modtaget statstilskud vil være 
uproportional, hvis styrelsen kan opnå det samme formål med et mindre indgribende middel. Jeg er 
efterladt med spørgsmålet om, hvilke andre sanktionsmidler styrelsen har overvejet, herunder hvilke 
overvejelser styrelsen har gjort sig om bestyrelsens afsættelse. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er fondsmyndighed for Herlufsholm, også for så vidt angår forhold 
som ellers ville henhøre under Erhvervsstyrelsens kompetence. Dette indebærer, at de almindelige 
fondsretlige principper er gældende for stiftelsen Herlufsholm. 
 
Efter princippet i erhvervsfondslovens § 45, 2. pkt., jf. § 44, stk. 4, kan fondsmyndigheden afsætte et 
medlem af bestyrelsen, som har vist sig ”uegnet”. 
 
Af de specielle bemærkninger til § 44, jf. forslag nr. 154 af 12. marts 2014 til lov om erhvervsdrivende 
fonde, fremgår bl.a. følgende om begrebet ”uegnet”: 
 

”Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne reelt påtager sig ansvaret for fonden. En fonds 
situation kan således blive forværret af bestyrelsesmedlemmer, som ikke i tilstrækkelig grad 
varetager fondens formål, opgaver og interesser. Dette er baggrunden for, at kriteriet for pligt 
til at udtræde af en bestyrelse ændres fra »klart uegnet« til »uegnet«. 
 
Med den foreslåede ændring præciseres det, at f.eks. gentagne overtrædelser af loven og 
vedtægten, uvilje eller manglende engagement til at afgive redegørelser og oplysninger, som 
fondsmyndigheden anmoder om, uvilje eller manglende engagement til at efterkomme påbud, 
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afgivelse af forkerte eller misvisende oplysninger, manglende eller for sen indsendelse af 
årsrapport hver især vil være indicium for, at den pågældende har pligt til at udtræde af 
bestyrelsen. Hvis dette ikke sker, kan fondsmyndigheden afsætte et bestyrelsesmedlem, som 
er ansvarlig for sådan kritisabel reaktion eller manglende reaktion, jf. den foreslåede § 45.” 
(fremhævet her) 

 
Efter de almindelige fondsretlige principper er der således hjemmel til at afsætte enkelte 
bestyrelsesmedlemmer eller om nødvendigt hele bestyrelsen. For så vidt angår dette spørgsmål har 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet dermed overtaget Erhvervsstyrelsens beføjelser og hjemlen til at 
afsætte Herlufsholms bestyrelse. Betingelsen herfor er, at bestyrelsen vurderes ”uegnet”. 
 
Styrelsens kritik af bestyrelsen i partshøringen kan ikke forstås anderledes, end at styrelsen i allerhøjeste 
grad finder bestyrelsen uegnet.  
 
Styrelsen bedes (12) på den baggrund oplyse, hvilke overvejelser styrelsen har gjort sig om en afgørelse 
om at afsætte Herlufsholms bestyrelse, herunder hvorfor en sådan afgørelse er blevet skønnet at være 
utilstrækkelig til at opnå det ønskede formål, jf. bl.a. det forvaltningsretlige krav om proportionalitet. 
 
Styrelsen bedes (13) ligeledes oplyse, om og i givet fald hvilken betydning det i den forbindelse har for 
den påtænkte afgørelse om tilbagebetaling af modtaget statstilskud, at Herlufsholms bestyrelse nu har 
besluttet at træde tilbage. 
 
Anmodningen er foranlediget af, dels at spørgsmålet om proportionalitet ikke ses afspejlet i partshøringen 
af 24. juni 2022, dels at Børne- og Undervisningsministeriet i notat af 2. juni 2022 om ”Vurdering af det 
retlige grundlag for visse reaktionsmuligheder over for Herlufsholms bestyrelsesformand” har vurderet, at 
styrelsen ikke har beføjelse til at iværksætte sanktioner direkte over for Herlufsholms bestyrelsesformand, 
herunder ved at afsætte denne, eller over for bestyrelsen. 
 
 

*** 
 
Jeg og Herlufsholm vil sætte pris på styrelsens besvarelse af alle de ovennævnte anmodninger. 
 
I den forbindelse skal jeg understrege, at forespørgslen ikke skal ses som udtryk for, at Herlufsholm ikke 
anerkender styrelsens foreløbige alvorlige kritik af skolen eller behovet for de påtænkte påbud. Herlufsholm 
anerkender som anført disse forhold fuldt ud. 
 
Forespørgslen har alene til formål at bidrage til, at jeg kan klæde Herlufsholm tilstrækkeligt på til at kunne 
udforme høringssvaret, særligt for så vidt angår de forhold, hvor der efter min umiddelbare vurdering kan 
bestå en vis usikkerhed om det faktiske eller retlige grundlag for partshøringen. 
 
Skolens bemærkninger til partshøringen af 24. juni 2022 må forventes at afvente styrens besvarelse af 
ovenstående. Derfor beder jeg venligst om et snarligt svar på mine anmodninger. 
 
Afhængigt af hvornår styrelsen besvarer mine anmodninger, må det i øvrigt påregnes, at der vil kunne 
opstå et behov for, at skolen må bede om udsættelse af fristen den 8. august 2022.  
 
 
Med venlig hilsen 
Pernille Backhausen 
Advokat (H), partner 
 


