
Fra medlem af bestyrelsen for  

_____________________________________________________________________________ 

Skolen Bifrost 

Frihed og folkestyre-kravet, jf. friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt.: 

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som 

det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres 

kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling 

mellem kønnene.  

Uafhængighedskravet, jf. friskolelovens § 5, stk. 2: 

Skolen skal i sit virke som selvejende uddannelsesinstitution være uafhængig, og skolens midler må 

alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode /…/.  

  Jeg erklærer, 
- at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed og folkestyre, og 
- at skolen skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse. 

  Jeg erklærer, at skolen skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder at skolen skal styrke og 
udvikle elevernes kendskab til og respekt for 
- religionsfriheden, herunder retten til at vælge, ændre og frafalde en religion og til 
ikke at have nogen religion, 
- menings- og ytringsfriheden og 
- forbuddet mod diskrimination, herunder pga. køn, race, etnisk eller social oprindelse 
og seksuel orientering. 

  Jeg erklærer, at skolen ikke vil beskæftige eller blive ledet eller styret af personer, hvis 
adfærd i eller uden for arbejdsmæssige sammenhænge er uforenelig med frihed og 
folkestyre-kravet. 



  Jeg erklærer, at skolen ikke kommer under påvirkning eller afhængighed af personer, 
foreninger, virksomheder, organisationer, institutioner, stater m.v., hvis adfærd er 
uforenelig med frihed og folkestyre-kravet. 

  Jeg erklærer, at skolen forbliver uafhængig, herunder ikke fremmer andres interesser 
på bekostning af skolens, og at skolens midler alene kommer skolens skole- og 
undervisningsvirksomhed til gode. 

  Jeg erklærer, at jeg er vidende om, at børne- og undervisningsministeren, hvis skolen 
ikke overholder frihed og folkestyre-kravet eller uafhængighedskravet, kan 
- tilbageholde tilskud helt eller delvis, 
- lade tilskud bortfalde helt eller delvis, 
- kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis eller 
- træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie 
grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven. 

 

Jeg har læst og forstået ovenstående.  
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