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Efterskoler under oprettelse og efterskoler med 
associeringsaftaler med Efterskoleforeningen  

Medlemskab af Efterskoleforeningen:  

Efterskoleforeningen optager som medlem alle efterskoler, der af 
Undervisningsministeriet er godkendt til at modtage tilskud og enkeltpersoner, der 
kan tilslutte sig foreningens formål.  

Skoler under oprettelse:  
Det betyder i praksis, at en efterskole først kan blive fuldgyldigt medlem af 
foreningen, når ministeriets endelige godkendelse til tilskud foreligger. Skoler 
under oprettelse kan imidlertid optages under rubrikken ”skoler under oprettelse” 
på www.efterskole.dk, hvis skolen indbetaler et beløb på 1.500 kr. per år, indtil 
godkendelse fra ministeriet foreligger. Det forudsættes, at skolen leverer 
kontaktoplysninger, der kan fremgå af teksten på hjemmesiden.  

10-månedersfristen  
Senest 1. oktober året før planlagt skolestart skal en skole under oprettelse 
fremsende ansøgning om godkendelse til ministeriet. Sammen med ansøgningen 
skal foreligge kopi af købsaftale eller skøde vedrørende skolens bygninger, og en 
række yderligere betingelser skal være opfyldt. Læs mere om 10. månederfristen 
for ansøgning om godkendelse på ministeriets hjemmeside (link: 
https://uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/frie-
grundskoler/tilskud-til-frie-kostskoler/oprettelse-af-en-ny-fri-kostskole) 

Forhåndsvurdering 
Efterskoleforeningen tilbyder at lave en forhåndsvurdering af skolens ansøgning 
om godkendelse. Hvis Efterskoleforeningen vurderer at skolen opfylder kravene i 
ministeriets 10-månedersfrist kan efterskolen fra 1. september blive oprettet som 
skole på portalen efterskole.dk og indgå i portalens søgemaskine. Indtil ministeriet 
endelige godkendelse foreligger, skal skolens ”korte præsentationstekst” indledes 
med teksten ”[Skolenavn] er en ny efterskole, der planlægger skolestart august 
[skoleår]. 

 

Når skolen godkendes til tilskud bliver den automatisk medlem af 
Efterskoleforeningen, og skolen vil være kontingentfrit medlem i sit første skoleår.  

Efterskoler i udlandet og efterskoler på Færøerne og i Grønland 
Disse skoler kan ikke opnå godkendelse til tilskud fra Undervisningsministeriet og 
dermed blive medlemsskoler. Derfor tilbyder Efterskoleforeningen skolerne en 
associeringsaftale, der indebærer, at skolerne kan søge telefonisk og email baseret 
råd- og vejledning hos foreningens konsulenter i det omfang en sådan vejledning 
ikke forudsætter, at konsulenten skal sætte sig ind i andre regelsæt, end de der 
gælder i Danmark, • at skolerne kan trække på foreningens brugerbetalte ydelser, 
men med fuld dækning af rejseomkostninger, •og at skolens medarbejdere og 
bestyrelse har mulighed for at blive medlem af Efterskoleforeningen og samlet få 
sendt en pakke med medlemsbladet Efterskolen til skolen.  

Skolen betaler et årligt kontingent svarende til betalingen for 10 årselever for en 
sådan associering.  


