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Vedr. bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler 

Efterskoleforeningen vil gerne takke for muligheden for at udtale sig om det 

foreliggende forslag til ændring af tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie 

fagskoler. 

Vedrørende § 6 a 

Her fremgår det, at afdelingen på en småø skal råde over egnede og tilstrækkelige 

elevværelser, lærerboliger, kostforplejnings- og opholdsarealer, udstyr og 

undervisningslokaler.  

Vi er fra foreningens side meget tilfredse med denne bestemmelse, da det er med 

til at sikre et undervisnings- og kostskolemiljø og dermed også det nødvendigt 

tilsyn med eleverne.  

Det fremgår ikke tydeligt, om der er en minimumsgrænse for antallet af elever på 

en afdeling på en småø.   

Vedrørende § 6 stk. 3  

Her er der lagt op til en ansøgningsfrist på 10 måneder, før en afdeling ønskes 

oprettet. Den frist finder vi uforholdsmæssig lang. Udgangspunktet er, at der 

allerede eksisterer en skole, der opfylder tilskudsbetingelserne. Der er vores 

vurdering, at omfanget af materiale, der skal behandles i forbindelse med 

oprettelse af en afdeling, ikke vil have et omfang, der kræver så lang 

sagsbehandlingstid.  

Vi vil derfor anbefale, at der laves en væsentlig kortere sagsbehandlingstid.  

Vedrørende § 47 a 

Af stk. 2 fremgår det, at aktiviteter til folkeoplysningsvirksomhed skal fremgå af 

skolens årsplan. Det vil udelukke muligheden for at afvikle spontane, enkeltstående 

folkeoplysende aktiviteter, som f.eks. dag- og aftenarrangementer, idet 

godkendelse af ændringer i årsplanen skal foretages af bestyrelsen. I 

Efterskoleforeningen opfatter vi det som en ufleksibel overadministration, da 

årsplanen er en oversigt over kursets start- og sluttidspunkt samt 

kursusafbrydelser.  

Vi vil anbefale at anvende de samme formuleringer, som er benyttet i 

tilskudsbekendtgørelsen for folkehøjskolerne, der lyder således: 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Økonomisk-Administrativt center 

Christina Rau Brysting 
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Folkeoplysningsvirksomhed 

§ 24. En folkehøjskole kan i begrænset omfang anvende egne midler til 

folkeoplysningsvirksomhed i Danmark. 
Stk. 2. Ved folkeoplysningsvirksomhed menes virksomhed, der er i overensstemmelse med 

folkehøjskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. 

Stk. 3. Ved egne midler menes skolens indtægter ud over offentlige tilskud, bortset fra offentlige 

tilskud, hvis det gives specifikt til folkeoplysende aktiviteter 

 

Vedrørende § 47 b 

Det kan overvejes at lave en standardkontrakt for samarbejdet i stil med den, der er 

på højskoleområdet. Gerne suppleret med samme formulering om fravigelse, som 

den, der netop er indskrevet i forbindelse med standardvedtægten.  

Vedrørende Pkt. 7.  

Formuleringerne er i overensstemmelse med Efterskoleforeningens ønsker, hvorfor 

foreningen med glæde bifalder formuleringerne i forslaget. 

 

 

Venlig hilsen 

  
Anette Ingemansen 

Vicedirektør 

Direkte 33 17 95 81 

Mobil 30 57 99 19 

ai@efterskoleforeningen.dk 

 


