Den dansk-franske Skole af 2014
Tagensvej 188
2400 København NV
Att: Skolens ledelse og bestyrelse

Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet

Afgørelse efter friskolelovens § 9 h, stk. 1

13. maj 2020
Sags nr.: 18/06158

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddeler hermed, at styrelsen i
medfør af friskolelovens § 9 h, stk. 1, har truffet afgørelse om, at Den
dansk-franske Skole af 2014 ikke længere er omfattet af friskolelovens
regler om frie grundskoler.
Sagsfremstilling
Den 17. april 2020 traf Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i medfør
af friskolelovens § 21, stk. 2, og § 21 a afgørelse om, at Den danskfranske Skoles tilskud bortfalder i sin helhed med virkning fra skolens
tilskud for februar 2020, idet skolen efter styrelsens samlede vurdering i
alvorlig grad ikke lever op til centrale regler i friskoleloven. Styrelsen traf
samtidig i medfør af friskolelovens § 21, stk. 2, afgørelse om at pålægge
skolen at tilbagebetale 1.788.976,02 kr. svarende til skolens tidligere
modtagne statstilskud i sin helhed for perioden fra og med den 21. juni
2019 til og med afgørelsesdatoen, hvor skolen har været i skærpet tilsyn.
Styrelsen fandt ikke på daværende tidspunkt anledning til at foretage en
vurdering af, hvorvidt der var grundlag for at udstrække afgørelsen til
også at omfatte sanktionen efter friskolelovens § 9 h.
Af afgørelsen fremgik det, at skolen havde frist for senest den 1. maj
2020 at oplyse, hvorvidt den ønskede at fortsætte som friskole uden
statstilskud. Styrelsen anmodede desuden skolen om at kvittere for modtagelsen af afgørelsen.
Styrelsen forsøgte 11 gange i perioden 17. til 22. april 2020 at kontakte
skolen og bestyrelsesformanden telefonisk for at indhente et kvitteringssvar på modtagelsen af afgørelsen. Styrelsen fremsendte desuden flere emails med samme formål. Skolen og bestyrelsesformanden besvarede
ingen af disse henvendelser.
Den 23. april 2020 aflagde styrelsen et uanmeldt tilsynsbesøg på skolen
med det formål at indhente et kvitteringssvar på modtagelsen af afgørel-
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sen. Styrelsen kunne konstatere, at der var undervisningsaktiviteter i gang
på skolen. Skolelederen oplyste her, at han ikke ville tale med styrelsen,
at styrelsen var forment adgang til skolen, og at bestyrelsesformanden
var indtrådt som skolens advokat i sagen. Skolelederen ville ikke kvittere
for modtagelsen af afgørelsen.
Skolen har ikke ved fristens udløb den 1. maj 2020 indsendt meddelelse
om videreførelse af skolen som friskole uden statstilskud.
Styrelsen kan ved opslag på skolens hjemmeside konstatere, at skolen
oplyser, at den forventer at fortsætte som friskole uden statstilskud.
Styrelsens afgørelse
Friskolelovens § 9 h, stk. 1, indebærer, at styrelsen kan træffe afgørelse
om, at en skole ikke længere omfattes af friskolelovens regler om frie
grundskoler, hvis der på baggrund af et skærpet tilsyn ikke er tilstrækkelig
sikkerhed for, at skolen opfylder stå mål med-kravet i lovens § 1, stk. 2,
1. pkt., eller frihed og folkestyre-kravet, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt.
Styrelsen finder, at der er anledning til at foretage en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at træffe afgørelse om, at Den dansk-franske
Skole ikke længere er omfattet af friskolelovens regler om frie grundskoler. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at skolelederen den 23.
april 2020 oplyste, at styrelsen ikke var velkommen på skolen, hvorfor
styrelsen ikke vil kunne gennemføre et fortsat tilsyn med skolens undervisning.
Styrelsen har ved vurderingen af sagen i forhold til friskolelovens § 9 h,
stk. 1, foretaget en proportionalitetsafvejning mellem skolens overtrædelser af friskoleloven og retsvirkningen.
Styrelsen fandt i sin afgørelse af 17. april 2020 efter en samlet vurdering,
at skolen i alvorlig grad ikke lever op til centrale regler i friskoleloven,
herunder særligt at skolens undervisning ikke lever op til stå mål medkravet, jf. friskolelovens § 1, stk. 2, 1. pkt.
Det var i den forbindelse styrelsens vurdering, at skolens undervisning
generelt er planlagt, gennemført og evalueret på en sådan måde, at undervisningen samlet set ikke står mål med den undervisning, der gives i
folkeskolen, jf. friskolelovens § 1, stk. 2, 1. pkt.
Den dansk-franske Skole har ikke afgivet øvrige bemærkninger eller gjort
tiltag, der på nuværende tidspunkt giver anledning til en ændret vurdering.
Der er efter styrelsens vurdering tale om så alvorlige brud på loven, at
iværksættelse af sanktioner efter friskolelovens § 9 h er påkrævet. På den
baggrund træffer styrelsen afgørelse om, at Den dansk-franske Skole ikke
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længere er omfattet af friskolelovens regler om frie grundskoler, jf. friskolelovens § 9 h, stk. 1.
Hvis skolen fortsat udbyder undervisning, vil undervisningstilbuddet
herefter være omfattet af friskolelovens kapitel 8 om hjemmeundervisning. Det indebærer, at det er kommunalbestyrelsen, i den enkelte elevs
bopælskommune, som fører tilsyn med, at hjemmeundervisningen er
forsvarlig, og at børn i den undervisningspligtige alder får den undervisning, som de har krav på.
Styrelsen vil orientere elevernes bopælskommuner om denne afgørelse.

Med venlig hilsen
Martin Larsen
Kst. direktør
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