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Dansk Friskoleforening har nu afholdt seks regionale 
møder om »genopretningspakkens« konsekvenser, 
hvor tilsammen cirka 800 friskolefolk har deltaget. 
I denne sag har vi brug for, at friskolefolket er klædt 
godt på til at slå på tromme i de netværk, I indgår i.
Nedenfor er oplistet tre centrale budskaber, som kan 
være et »støttepapir« for den videre formidling, og 
dernæst har vi stillet nogle åbne spørgsmål, som gerne 
må brede sig. Til sidst er oplistet en række FAKTA for 
friskolerne og forslag til, hvad I kan bidrage med.

Hovedstyrelsen

TRE BUDSKABER

KOBLINGSPROCENTEN -  Friskolernes økonomi 
er i forvejen bundet op på folkeskolens udgifter – og 
dermed besparelser. Hvis den nuværende koblingspro-
cent på 75% af udgifterne i folkeskolen reduceres med 
4%, vil det ændre fundamentalt i balancen mellem 
folkeskolen og de frie grundskoler. Jo mere koblingspro-
centen reduceres, des højere bliver forældrebetalingen 
og dermed risikoen for, at det frie skolevalg bliver for 
dem, der har råd.
OBS! 3/4 af friskolernes udgifter er knyttet til lønnin-
ger, som finansministeren forhandler med lærernes 
organisationer. Disse aftaler er vi bundet af.

FORÆLDREBETALING - Mange danske familier er 
ramt af finanskrisens effekter, og allerede i dag mærker 
friskolerne, at nogle familier på den baggrund ikke 
har råd til at benytte det frie skolevalg. Fripladsbe-
villingen til familier med de laveste indtægter mangler 
min. 40 mio. kr. for at matche det reelle behov. Når en 
friskole over de næste fire år skal hente samlet set 4.000 
kr. mere pr. barn, vil mange friskoler være tvunget til 
at hæve forælderbetalingen. Færre vil således have råd 
til at benytte det frie skolevalg. Det går ud over mang-
foldigheden. Det har aldrig været tanken, at frisko-
lerne primært skal være for forældre med den bedste 
økonomi.

BEFORDRINGSTILSKUDDET -  Hvis befordrings-
tilskuddet fjernes fra friskolerne, kan det betyde en 
ekstra årlig udgift for forældrene på op til 5.000 kr. pr. 
barn for et buskort. Det indskrænker retten til at vælge 
skole efter værdier og holdninger, og det rammer 
hårdest i udkantsdanmark, hvor der typisk er langt fra 
hjem til skole. Friskolerne sender i dag 84% af eleverne 
fra disse områder af landet videre i en ungdomsud-
dannelse og hjælper dermed betragteligt til regering-
ens ambitioner om, at 95% af en årgang skal sikres en 
ungdomsuddannelse. I dag sker det kun for 74% af 
grundskolens samlede elever. Befordringstilskuddet er 
dermed en god investering.

SPØRGSMÅL, som bør stiles til relevante be-
slutningstagere:

Hvorfor skal friskolerne pålægges at spare • 
mere end folkeskolerne?

»Genopretningspakken« strækker sig over • 
tre år. For friskolerne er der tale om fire år. 
Hvorfor?  

Skal det frie skolevalg gælde alle, eller kun en • 
særlig gruppe i samfundet?

For fem år siden udgjorde eleverne•  i de frie 
grundskoler 12,9% af den samlede grund-
skole. I dag udgør de 14,1%. Der er dermed 
ikke tale om en eksplosiv vækst, som nogen 
påstår. Med de aktuelle sparekrav er mindst 50 
friskoler lukningstruede. Findes der et mak-
simum for, hvor mange frie grundskoler, der 
skal være?

De frie grundskoler sikrer flere en ungdoms-• 
uddannelse end folkeskolerne gør. Ikke 
mindst i udkantsdanmark. Hvis de frie grund-
skoler rammes af besparelserne både i folkeskolen 
OG »genopretningspakken«, vil nogle friskoler 
lukke, andre vil skulle forringe undervisnings-
tilbuddet, og mange friskoler vil på grund af 
forhøjet forældrebetaling udelukke bestemte 
samfundsgrupper. Er det en god investering?

  

Kære forældre og ansatte.....



FAKTA

83% af eleverne i de frie grundskoler får en ung-• 
domsuddannelse. I udkantsdanmark er tallet 
84%. I folkeskolen får kun 74% en ungdomsud-
dannelse (Danmarks Statistik 2010 - se tabel).
Et forskningsprojekt på Århus Universitet viser, • 
at folkeskolen ville blive 1 mia. kr. dyrere pr. år, 
hvis alle elever fra de frie grundskoler skulle 
undervises i folkeskolen (Undersøgelse Århus 
Universitet 2008).
Der er ikke markante forskelle på forældrenes so-• 
cioøkonomiske forhold i hhv. folkeskolen og de 
frie grundskoler. Både hvad angår indkomst- og 
uddannelsesniveau, boforhold og etnicitet (Dan-
marks Statistik 2009 - se tabel).
De frie grundskoler matcher folkeskolen både • 
hvad angår andelen af specialundervisnings-
krævende elever samt elever med tosproget bag-
grund. I 2010 udgør specialundervisningen i de frie 
grundskoler 7% af eleverne. I folkeskolen vurderes 
den tilsvarende gruppe af specialundervisnings-
elever at være ca. 6%. Friskolerne må ikke have 
specialklasser. 
Cirka 10% af eleverne i de frie grundskoler har • 
anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til 
andelen i folkeskolerne.

Med genopretningspakken skal de frie grund-• 
skoler spare 360 mio. kr. over de næste fire år. Det 
svarer til, at hver skole i gennemsnit har 720.000 
kr. mindre at drive skole for. 
Dansk Friskoleforening vurderer, at mindst • 
50 skoler er direkte lukningstruede, hvis be-
sparelserne gennemføres.

HVAD GØR DANSK FRISKOLEFORENING?

Foruden de seks regionale møder, der nu er afholdt, arbejder foreningens hovedstyrelse med tæt, løbende 
kontakt til centrale politikere på Christiansborg samt mediekontakt. Der er brug for at lægge pres på 
det politiske bagland, og derfor sørger vi også løbende for at sende alle relevante informationer til vores 
medlemmer. Desuden planlægger foreningen en høring med de uddannelsespolitiske ordførere i Lands-
tingssalen på Christiansborg.
De omtalte analyser kan rekvireres ved at sende en mail til maren@friskoler.dk. 
Du er også velkommen til at kontakte os på Friskolernes Kontor (6261 3013) eller landsformand Ebbe 
Lilliendal (21723380 – ebbe@friskoler.dk), hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 

HVAD KAN DU GØRE?

Tilsammen har vi en stor berøringsflade til beslutningstagere, andre friskoler og pressen. Det skal vi 
bruge aktivt. 

Brug dine politiske kontakter, så regeringens bagland eller oppositionen kan lægge pres på de • 
centrale beslutningstagere. Mange politikere kender ikke til den aktuelle problematik. Frisko-
lerne er traditionelt set »hjerteblod« i blandt andet Venstre.
Brug dine kontakter til lokale, regionale og landsdækkende medier og fortæl den gode historie • 
om friskolen! Vi har brug for større åbenhed om, hvad friskolerne er, kan og gør.
Slå på tromme i de netværk, du indgår i. Vi har brug for en bred forståelse af, hvad de varslede be-• 
sparelser kan komme til at betyde for grundskolen i Danmark. Og vi har brug for at få vendt nogle 
af de myter, den brede befolkning ofte refererer til. Her har vi en fælles informationsopgave.

Frie grundskoleelever - videre i 
ungdomsuddannelse 

1: 17% har kun grundskolen
2: 83% får en ungdomsuddannelse


