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Skoleinitiativet Den dansk-franske Skole af 2022 
 

Meddelelse om, at sagsbehandlingen indstilles  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddeler hermed, at styrelsens 
sagsbehandling af skoleinitiativets anmeldelse om oprettelse, jf. § 8 i lov 
om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1656 
af 9. august 2021 (fri- og privatskoleloven), og ansøgning om godken-
delse med henblik på skolestart i august 2022, jf. § 7 a i fri- og privatsko-
leloven, indstilles.  
 
På baggrund af oplysningerne i sagen er der efter styrelsens vurdering 
reel identitet mellem skoleinitiativet, Den dansk-franske Skole af 2022, 
og Den dansk-franske Skole af 2014, som styrelsen ved afgørelse af 13. 
maj 2020 har truffet afgørelse om ikke længere er omfattet af fri- og pri-
vatskolelovens regler om fri- og privatskoler, jf. § 9 h i fri- og privatsko-
leloven.  
 
Som følge heraf er også skoleinitiativet bundet af styrelsens afgørelse af 
13. maj 2020, hvilket hindrer, at skolen, herunder skoleinitiativet, kan an-
melde oprettelse, jf. § 8 i fri- og privatskoleloven, og ansøge om godken-
delse, jf. § 7 a i fri- og privatskoleloven.  
 
Sagsforløb 
Skoleinitiativet anmeldte oprettelse og ansøgte om godkendelse efter fri- 
og privatskolelovens § 7 a ved personligt fremmøde afholdt mellem initi-
ativkredsen og styrelsen den 25. oktober 2021. 
 
Skoleinitiativet indsendte ved e-mail af 17. januar 2022 supplerende ma-
teriale blandt andet i form af links til skoleinitiativets hjemmeside og so-
ciale medier i form af Instagram og Facebook. Styrelsen kan konstatere, 
at Facebookprofilen (https://www.facebook.com/ecolefrancodanoise) 
tilhører Den dansk-franske Skole af 2014. 
 
Styrelsen kan ved en gennemgang, senest foretaget den 23. juni 2022, af 
hjemmesiderne for henholdsvis skoleinitiativet (www.dfsb.dk) og Den 
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dansk-franske Skole af 2014 (www.ecolefrancodanoise.dk) konstatere, at 
hjemmesiderne har samme layout og indeholder samme billedmateriale 
samt i flere tilfælde enslydende tekst. 
 
Ved e-mail af 15. februar 2022 indsendte skoleinitiativet en oversigt over 
skoleinitiativets initiativkredsmedlemmer og forventede fremtidige med-
lemmer af skolens ledelse eller lærerstab og deres tilknytning til hen-
holdsvis Den dansk-franske Skole af 2014 og Den dansk-franske Skole af 
2022. 
 
Som svar på styrelsens spørgsmål om, hvorvidt skoleinitiativet Den 
dansk-franske Skole af 2022 er en videreførelse af Den dansk-franske 
Skole af 2014, anførte skoleinitiativet følgende ved e-mail af 15. februar 
2022: 

”Den dansk-franske Skole af 2022 er ikke en videreførelse af 
den lukkede dansk-franske Skole af 2014, da lærerstab, ledelse 
og bestyrelse er udskiftet. 
 
Skoleinitiativet den dansk-franske Skole af 2022 ønsker at stifte 
en ny selvstændig skole med eget værdigrundlag og en grundlæg-
gende pædagogik inspireret af Freinet og Deci & Ryans selvbe-
stemmelsesteori, men i et struktureret undervisningsmiljø som 
sikrer den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel. Den dansk-
franske skole af 2022 vil være en dansk friskole, hvor der lægges 
særlig vægt på at den strukturede fagopdelte undervisning sup-
pleres af projektorienterede forløb. Desuden vil skolen have sit 
eget særlige fokus på et tydeligt skoledemokrati, hvor alle på 
skolen har en gyldig stemme i enhver henseende.     
 
Den dansk-franske skole af 2022 er således sin helt egen friskole 
med nye lærere og ny ledelse, og ikke en videreførerelse af Den 
dansk-franske Skole af 2014. 
 
Sammenfaldet i navn skyldes, at Den dansk-franske Skole af 
2014 har opbygget et brand blandt dansk-franske familier i Kø-
benhavn, hvilket skoleinitiativet Den dansk-franske Skole af 
2022 har valgt at drage nytte af.” 
 

Skoleinitiativet indsendte ved samme e-mail mødereferat af 16. december 
2021, hvoraf fremgår, at ”Det skal være tydeligt at der er tale om en ny 
skole”.  
 
Skoleinitiativet anførte videre ved e-mail af 15. februar 2022, at skoleini-
tiativet overtager Den dansk-franske Skole af 2014’s lejemål. 
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Skoleinitiativet indsendte efterfølgende udkast til lejekontrakt vedrørende 
et lejemål på Tagensvej 188, 2400 København NV ved e-mail af 1. marts 
2022. 
 
Styrelsen blev herefter opmærksom på artikel af 25. marts 2022 i Skole-
monitor: ”Børnene bestemmer selv, hvornår de vil undervises: Kom med 
til friskolen, der har kørt over to år uden statsstøtte”, skrevet på bag-
grund af et interview med Nicolas Guilbert, som er initiativkredsmedlem 
bag skoleinitiativet Den dansk-franske Skole af 2022, og som i artiklen 
benævnes skoleleder for Den dansk-franske Skole af 2014. Det fremgår 
blandt andet af artiklen: 
  

”Til sommer håber skolen at kunne generhverve sin friskolesta-
tus, også selv om den stadig benytter flere af de metoder, der i 
sin tid vakte kritik.” 

 
”Nu er håbet fra bestyrelsens side, at man til sommer kan få sin 
status som friskole tilbage.” 

 
Ved styrelsens e-mail af 11. maj 2022 til skoleinitiativet gjorde styrelsen 
opmærksom på, at ovennævnte oplysninger i artiklen var i modstrid med, 
hvad skoleinitiativet tidligere havde oplyst. Styrelsen bad samtidig om 
skoleinitiativets bemærkninger til artiklen. 
 
Skoleinitiativet bemærkede følgende ved e-mail af 13. maj 2022: 
 

”Bestyrelsen for skoleinitiativet Den dansk-franske Skole af 
2022 har ikke været involveret i den nævnte artikel, har ikke 
kommunikeret med journalisten og kan ikke genkende udsag-
nene. I fald STUK måtte have yderligere spørgsmål angående 
ovenstående, uddyber vi gerne. 
 
Skoleinitiativet har besluttet at oprette egen facebookside og in-
stagramkonto for at undgå yderligere misforståelser: 
 
https://www.facebook.com/Den-dansk-franske-Skole-af-2022 
 
https://www.instagram.com/dendanskfranskeskole2022/ 
 
Ydermere er skoleinitiativet blevet gjort opmærksom på at Den 
dansk-franske Skole af 2014 har rejst et erstatningskrav mod 
STUK. I den forbindelse vil skoleinitiativet gerne oplyse, at Den 
dansk-franske Skole af 2022 på ingen måde er involveret.” 

 
Det har ikke været muligt for styrelsen at tilgå den nye Facebook-side via 
det fremsendte link, som blot åbner en log-in-side på Facebook. 
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Retsgrundlag 
Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 
1656 af 9. august 2021 (fri- og privatskoleloven). 
 
Bekendtgørelse nr. 285 af 26. marts 2020 om godkendelse af frie grund-
skoler, der ønsker statstilskud. 
 
Bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud til friskoler og 
private grundskoler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen for frie grundskoler). 
 
Samlet vurdering og afgørelse 
Skoleinitiativet Den dansk-franske Skole af 2022 anmeldte oprettelse og 
ansøgte om godkendelse med henblik på skolestart i august 2022.  
 
Under styrelsens behandling af ansøgningen om godkendelse meddelte 
skoleinitiativet styrelsen, at skoleinitiativet er nyt og ikke en videreførelse 
af Den dansk-franske Skole af 2014.  
 
Styrelsen er dog ikke betrygget i, at der ikke er identitet mellem skoleini-
tiativet, Den dansk-franske skole af 2022, og Den dansk-franske Skole af 
2014, som styrelsen ved afgørelse af 13. maj 2020 har truffet afgørelse 
om ikke længere er omfattet af fri- og privatskolelovens regler om fri- og 
privatskoler, jf. § 9 h i fri- og privatskoleloven. 
 
Som følge heraf er skoleinitiativet bundet af styrelsens afgørelse af 13. 
maj 2020, hvilket hindrer, at skoleinitiativet kan anmelde oprettelse, jf. § 
8 i fri- og privatskoleloven, og ansøge om godkendelse, jf. § 7 a i fri- og 
privatskoleloven.  
  
Styrelsen har særligt lagt vægt på artiklen af 25. marts 2022 i Skolemoni-
tor. 
 
Det forhold, at skoleinitiativet ved e-mail af 11. maj 2022 anfører, at be-
styrelsen for skoleinitiativet Den dansk-franske Skole af 2022 ikke har 
været involveret i artiklen, ikke har kommunikeret med journalisten og 
ikke kan genkende udsagnene, ændrer ikke på styrelsens vurdering, da ar-
tiklen er skrevet over et interview med Nicolas Guilbert. Styrelsen lægger 
til grund, at Nicolas Guilbert, som initiativkredsmedlem bag skoleinitiati-
vet Den dansk-franske Skole af 2022, udtaler sig på vegne af skoleinitiati-
vet.  
 
Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at skoleinitiativet har brugt Den 
dansk-franske Skole af 2014’s Facebook-profil frem til, at skoleinitiativet 
meddeler styrelsen ved e-mail af 13. maj 2022, at skoleinitiativet, for at 
undgå yderligere misforståelser, har oprettet sin egen Facebook-side.  
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Styrelsen har videre lagt vægt på, at skoleinitiativets og Den dansk-fran-
ske Skole af 2014’s hjemmesider indeholder samme layout, samme bil-
ledmateriale og enslydende tekst flere steder.  
 
Endelig har styrelsen lagt vægt på, at skoleinitiativet planlagde at drive 
skole fra samme lokaler som Den dansk-franske Skole af 2014. 
 
På baggrund af ovenstående indstiller styrelsen sagsbehandlingen af sko-
leinitiativets anmeldelse om oprettelse og ansøgning om godkendelse 
med henblik på skolestart i august 2022. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Doris Tranberg Jørgensen  
Kontorchef 
 
 


