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Tilsynet



Tilsyn og tilskud til folkehøjskolerne.

• Status på tilsynet med folkehøjskolerne.

• Særlige fokusområder

• Regnskabsgennemgang – opmærksomhedspunkter

• Overskydende kapacitet

• Styrelsens overtagelse af udbetaling af støtte til specialundervisning

• Puljer 



Status på tilsynet med folkehøjskolerne.

• Ny bemanding på – og placering af – højskoleområdet i Styrelsen.

Delegationsbekendtgørelse undervejs og 

Bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler - undervejs

• Højskoler på vej – ansøgningsmæssigt. 2+2+1

• Dialogbesøg gennemført 2017-2019 på 48 skoler – fortsætter i kommende år. 

• Der arbejdes på nyt tilsynskoncept. *

• Boligundersøgelsen forventes afsluttet i september 2019 *

• Opbygning af SPS i Slots- og Kulturstyrelsen *



Delegationsbekendtgørelse

Slots- og Kulturstyrelsens opgaver og beføjelser 

   § 1. Slots- og Kulturstyrelsen varetager følgende opgaver og beføjelser, der efter lov om folkehøjskoler tilkommer 
kulturministeren: 

1) Beføjelse til at godkende skoler til tilskud i henhold til lovens kapitel 1-6. 

2) Beføjelse til at godkende vedtægtsbestemmelser, jf. lovens § 5, stk. 1, 2. pkt., samt modtagelse af anmeldelse af 

vedtægtsændringer, jf. lovens § 5, stk. 4. 

3) Beføjelse til at tildele dispensation for så vidt angår kredsen af bestyrelsesmedlemmer, jf. lovens § 6, stk. 4. 

4) Beføjelse til at godkende en folkehøjskole som kombineret institution, der varetager skole- og 

undervisningsvirksomhed, jf. lovens § 10, stk. 1 og 4.  

5) Beregning af skolernes tilskud, administration og udbetaling af tilskud, jf. lovens kapitel 7, herunder tilskud til 

specialundervisning og svært handicappede elever jf. lovens § 27. 

6) Behandling af årsregnskab og bemyndigelse til at pålægge bestyrelsen at vælge en anden revisor, samt modtagelse af 

underretning om valgt revisor og modtagelse af årsregnskab, jf. lovens § 33. 

7) Beføjelse til at udføre tilsyn med skoler, som modtager tilskud efter loven, samt udstedelse af eventuelle påbud, jf. 

lovens § 34, stk. 1-2. 

8) Beføjelse til at varetage de i loven §§ 36-38 anførte virkninger af skolers manglende efterlevelse af lovens 

bestemmelser, regler eller aftaler fastsat eller indgået i henhold til loven eller et udstedt påbud.    

 



Bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler

• Revideret bekendtgørelse forventes udsendt primo oktober.

• Ændringer – primært tekniske, hvor SLKS er indskrevet

• 4 år før 10-årig lejeperiode udløber, redegøre for overtagelsesmulighed.

• Undervisningsdag ændres til aktivitetsdag

• Brobygning, praktik. 1/7 del af undervisningstiden med overnatning på skolen.

• Længere ansøgningsfrist for tilskud til specialundervisning – korte kurser.  



Ny strategi for tilsyn:

Strategiens væsentligste mål er:  
 

• at Slots- og Kulturstyrelsen opfylder de lovgivningsmæssige krav til tilsyn med 
folkehøjskolerne.  
 

• at Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn er tilrettelagt, så det sikrer en fornøden kontrol af 
de enkelte skoler og højskoleformen som helhed.   
 

• at tilsynet sker i respekt for skolernes egenart og status som selvejende institution.  
 

• at tilsynets sanktioner i videst muligt omfang er tydeliggjort.  
 

• at der sikres en vis sammenhæng med tilsynsformen i de øvrige frie kostskoler (fag-, 
efter- og friskoler) under Undervisningsministeriet.  



Boligundersøgelsen

• Kulturminister Mette Bock: 

• ”Slots- og Kulturstyrelsen gør som tilsynsmyndighed med højskolerne 

under Kulturministeriet løbende skolerne opmærksomme på lovens 

intention på dette område, og styrelsen har efter behov en løbende 

dialog med de skoler, som ikke lever op til loven, med henblik på, at de 

pågældende skoler arbejder hen imod, at boliger bebos af forstanderen 

og lærere. Området vil være et fokuspunkt fremadrettet, og det vil 

fungere som særligt tilsynsemne i foråret 2019.”



Boligundersøgelsen. 

• Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) udsendte i januar 2019 et spørgeskema til alle højskoler, der er godkendte efter lov om 

Folkehøjskoler (i alt 68 højskoler), med anmodning om oplysninger om de enkelte højskolers nuværende boliger og deres 

anvendelse.

• Svar fra alle højskoler indkom til SLKS i februar 2019.

• Af de i alt 68 svar, var der 22 højskoler, der skulle undersøges nærmere i forhold til antal boliger, hvem der bebor boligerne, 

antal m2 m.v. Se liste over de 22 højskoler nedenfor.

• Som led i den nærmere undersøgelse af de 22 skoler, var der for 2 skolers vedkommende tale om behov for mindre 

tilretninger, hvorefter de opfylder kravene.

• 20 højskoler opfylder derefter ikke kravene. De kan inddeles i følgende kategorier:

Skoler, der i forvejen har dispensation for antal boliger. 

Skoler, der ikke råder over tilstrækkeligt antal boliger.

Skoler, der ikke har deres boliger beboet af lærere eller forstander. 

Skoler, hvis boliger ikke lever op til krav om antal m2. 

• Der er truffet afgørelse i alle sager primo september og undersøgelsen anses for afsluttet. 



Udbetaling af støtte til specialundervisning. 

•Revisorundersøgelse

•Nyt indberetningssystem

•Forenkling af krav til indberetning

•Konkret tilsyn må forventes



Særlige fokusområder

• Udmelding af konkrete tilsynstemaer forventes i januar 2020.

• Anvendelse af skolens midler – overskudsstørrelse m.v. 

• Fastholde vigtigheden af gennemarbejdede indholdsplaner

• Overskydende kapacitet

• Gennemgang af skolernes vedtægter. 



Regnskabsgennemgang

• Hvad anvendes regnskabsgennemgangen til.

• Der lægges vægt på:

Større udsving i regnskabet. 
Revisors bemærkninger

Ledelsens beretning
Opsparede midler
Resultat af drift

Likviditet

• Opfyldelse af forvaltningsmål:
Sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. 



Hvad er overskydende kapacitet. 

• Faciliteter der ikke anvendes i forbindelse med institutionens og 

facilitetens primære formål. 

• Eksempler:

Boliger der ikke bebos

Undervisningslokaler, der ikke benyttes

Jordarealer der kan afhændes 



Energipulje

• 54 ansøgere indkommet

• Forventer at offentliggøre bevillinger ultimo oktober

•Ny pulje i 2020

• Puljer generelt. 


