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1. Produktion



PRODUKTION – undervisning og samvær

FRIHED

- Ingen obligatoriske fag

- Ingen eksamen

- Undervisning af ‘almen karakter’



Ved det 4. nordiske kirkemøde i 1871 udtalte Ludvig Schrøder om folkehøjskolens 
gerning:

”Når en Flok unge Mennesker er samlede paa en Skole, der 
ikke har nogen Eksamen til sit Endemål, saa bliver der ikke 
alene Spørgsmaal om, hvad vi, Lærerne har at sige, men ogsaa
om, hvad de Unge vil tage imod. Der hvor Lærernes Evner og 
Lærlingenes Trang mødes til en given Tid, der ligger Skolens 
Gerning…” 



”Han har aldrig levet
Som klog på det er blevet
Han først ej havde kær”

Vers 5 i Grundtvigs sang: Nu skal det åbenbares (nr. 88) 



1. PRODUKTION – undervisning og samvær

- Åben for alle

- Flertal af danskere

- 24 AE pr. år

- 21 t. U og 5 hele aktivitetsdage/ uge 

- UBAK

- Årsplan og Indholdsplaner

- Elevregistrering

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/folkehoejskoler/administration-af-hoejskoler/skemaer-og-vejledninger/


2. INSTITUTIONEN 

- Selvejende undervisningsinstitution

- Uafhængighed

- Demokratisk styre:

- Vedtægter

- Skolekreds/repræsentantskab

- Bestyrelse

- Daglig leder

- Råde over egnede faciliteter

- Til undervisning

- Kostafdeling

- Boliger

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164023
Lærerbolig-incitament.docx


2. INSTITUTIONEN 

- Lejemuligheden de første 10 år

- En geografisk afsluttet enhed

- Tavshedspligt og habilitet

- Loyalitet



2. ANSÆTTELSER 



Lovgivning for ansættelse

 OE 3F og Friskolerne        Højskoler: 

Ansættelsesbevisloven(TAP)

 Ansættelsesbekendtgørelsen(pædagogisk)



Ansættelsesforhold i f. t. 
en særlig LOVGIVNING 
Primære love (direkte lovgivning):

Højskoleloven

 ”§ 18. For forstandere, viceforstandere og 

lærere skal løn- og ansættelsesvilkår følge 

de af finansministeren aftalte eller 

fastsatte bestemmelser, herunder 

vedrørende pensionsforhold.”

Ansættelsesbekendtgørelsen

 ”§ 30. Skolens ledelse fastsætter løn- og 

personalepolitikken efter drøftelse med 

medarbejderne”.

Tilskudsbekendtgørelsen

Ansættelseskontrakt(TAP)

Hvad med en overenskomst? Dom fra Østre 

Landsret i 2002



Ansættelsesforhold i f. t. en særlig 

LOVGIVNING Baggrundsret (udfyldende 
lovgivning):
Ansættelsesbevisloven

Funktionærloven

Arbejdsmiljøloven

Persondataforordningen

Aftaleloven

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Ferieloven

Forældelsesloven

Forskelsbehandlingsloven

Fleksjob 

Ligebehandlingsloven

LAB-loven

Sygedagpenge/barselsdagpengelove

G-dage bekendtgørelsen

Markedsføringsloven

Forvaltningsloven

 Osv.



En statslig institution

Forskellige områder med forskellige 

Udbud(beløbsgrænser)

Persondata(DPO)

Fleksjob(Henvisning til OE)

Faglig organisering(tillidsrepræsentant) 



Opsigelse f.eks.

 3F – Friskolerne overenskomst

 FFDs standardkontrakt:

 Termonologi

 Tillidsmand?

 HS vs OE?

 Erfaringer

file:///C:/Users/vm/Downloads/Overenskomst%20aftaleenheden%20for%20frie%20grundskoler.pdf


Ex: Chikane

 Hvor der kan være udfordringer med strukturen grundet 

særlige højskoleforhold



4. FORVALTNING

BESTYRELSE

FORST

FF
➢ Skolens midler

(Må alene komme skolen til gavn!)

➢ Likvide midlers anbringelse

➢ Andre indtægter end tilskud

➢ Anvendelse af ledig kapacitet

➢ Bygningsforvaltning

➢ Regnskabsføring

➢ Revision
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