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DF er med til at hæve støtten  
til de muslimske friskoler, de selv  
vil forbyde

I år står de muslimske friskoler til at få 2,2 millioner kroner mere i statstilskud, fordi regeringen og Dansk Folkeparti 
har aftalt at hæve tilskuddet til fri- og privatskoler generelt. Socialdemokratiet kritiserer beslutningen, som også 
ærgrer DFs undervisningsordfører.

U
ndervisningsmateriale om jihad, støt-
te fra en saudisk bank og lere skoler 
med bånd til den tyrkiske Milli Görüs-
bevægelse.

Det seneste år har budt på en ræk-
ke kritiske sager om landets muslimske frisko-
ler. Og politisk har både Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet den holdning, at statstil-
skuddet til skolerne helt bør sløjfes.

»Jeg har igennem de seneste ire år arbejdet 
på at få lukket de muslimske friskoler,« fortæl-
ler DFs undervisningsordfører, Alex Ahrendt-
sen.

Men i de samme ire år, som DF har arbejdet 
for at få lukket skolerne, har partiet også væ-
ret med til at hæve de selvsamme skolers til-
skud tre gange.

Siden regeringsmagten skiftede i 2015, har 
de blå partier nemlig gradvist hævet statstil-
skuddet til alle fri- og privatskoler via kob-
lingsprocenten. 

Koblingsprocenten bruges til at beregne det 
ofentlige tilskud til fri- og privatskolerne som 
en procentsats af, hvad en folkeskoleelev ko-
ster. I 2016 blev fri- og privatskolernes tilskud 
hævet fra 71 til 73 procent per elev. I 2017 til 
75, og i 2018 hæves den yderligere til 76 pro-
cent.

Hver gang har DF sikret lertal for at hæve 
koblingsprocenten i inansloven. Og alene i år 
betyder det, at tilskuddet til 23 muslimske fri-

skoler stiger med 2,2 millioner kroner, viser 
nye tal fra Undervisningsministeriet, som Ber-
lingske har fået udleveret. Tal, der vækker 
skarp kritik fra Socialdemokratiets friskole-
ordfører, Lars Aslan Rasmussen.

»Det er hul i hovedet. Det giver ikke mening, 
når statsministeren siger, han vil gøre op med 
parallelsamfund, at man så starter med at give 
lere penge til de muslimske friskoler,« siger 
han.

En del af et større kompromis
Socialdemokratiet er generelt modstander af 
at hæve tilskuddet til fri- og privatskoler, og 
Lars Aslan Rasmussen kalder det ejendom-
meligt, at DF nu tre gange har været med til at 
gøre dette. Det ærgrer sådan set også DFs un-
dervisningsordfører, Alex Ahrendtsen.

»Det er jo rigtigt nok, at vi på den måde og-
så styrker de muslimske friskoler. Derfor har 
jeg indstillet til ministeren og regeringen, at 
vi ikke skulle hæve koblingsprocenten igen i 
år. Men det gør vi så alligevel, og det er ærger-
ligt,« siger han og understreger, at det er sket 
som en del af et større politisk kompromis om 
inansloven, hvor særligt Liberal Alliance hav-
de et ønske om at hæve tilskuddet.

»Jeg har indstillet, at vi ikke sagde ja til det. 
Men Socialdemokratiet, som er et parti med 
mere end 100 år på bagen, ved jo også godt, at 
i en inanslov der tager og giver man. Og vi kan 

»Det er ren snak, når Socialdemokratiet si-
ger, at de vil forbyde muslimske friskoler. De 
gjorde ingenting ved det, da de selv sad med 
regeringsmagten,« siger Alex Ahrendtsen.

Lars Aslan Rasmussen erkender, at partiet 
har ændret holdning til emnet, siden det sad 
i regering. Men han afviser, at forslaget ikke 
har været på bordet.

»Det er simpelthen ikke rigtigt. Og vi kom-
mer også til at stille det som beslutningsfor-
slag i folketingssalen,« siger han.

Dansk Friskoleforening er glad for de ekstra 
millioner, skolerne får i disse år – særligt fordi 
de ekstra midler i 2018 er målrettet til at skabe 
mere inklusion og specialundervisning.

»Ligegyldigt om det er en muslimsk frisko-
le, der sidder med en elev, som ikke kan læse, 
eller det er en anden friskole, så skal barnet 
selvfølgelig have hjælp til at lære at læse. Det 
handler om skolepolitik og det enkelte barn, 
mens Socialdemokratiet taler om integra-
tionspolitik. De blander tingene sammen,« 
siger formand Peter Bendix.

 Både DF og S vil dog fortsat arbejde på at få 
lukket de muslimske friskoler hurtigst muligt.

»De udgør et problem, både i forhold til de 
kritiske sager, der har været, men også fordi 
der nærmest ikke går etnisk danske elever på 
skolerne,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Et flertal bestående af Venstre, Liberal 
Alliance, de Konservative og Dansk Folke-
parti har de seneste tre år valgt at hæve 
tilskuddet til alle landets fri- og privatskoler.
 
Dette sker via koblingsprocenten, der 
bruges til at beregne det ofentlige tilskud til 
fri- og privatskolerne som en procentsats af, 
hvad en folkeskoleelev koster. Koblings-
procenten er siden 2015 hævet fra 71 til 76 
procent. Alene i år øger det tilskuddet med 
71 millioner kroner.
 
Berlingske har identiiceret 23 muslimske 
friskoler med hjælp fra rapporten »Magt, 
Medborgerskab og Muslimske friskoler i 
Danmark«. I år står disse skoler til samlet at 
få 2,2 millioner kroner mere i tilskud, viser tal 
fra Undervisningsministeriet.

FRISKOLER

Derfor får de flere penge

Dansk Friskoleforening er glad for de ekstra millioner, skolerne får i disse år. Særligt fordi de ekstra midler i 2018 er målrettet til at skabe 
mere inklusion og specialundervisning, siger foreningens formand, Peter Bendix. Arkivfoto: Linda Kastrup

ikke blokere for en hel inanslov, bare fordi der 
er én ting, vi ikke får igennem,« siger Alex  
Ahrendtsen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) 
kan ikke se noget problem i, at man ved at hæ-
ve tilskuddet til fri- og privatskoler generelt 
også tildeler lere penge til de muslimske fri-
skoler.

»Jeg ved ikke, hvordan Socialdemokratiet 
kunne forestille sig, at nogle skoler, som eksi-
sterer inden for loven, skulle forskelsbehand-
les i forhold til andre. Det ville være højst bi-
zart. Når man laver en ændring af tilskuddet, 
så gælder det selvfølgelig for alle,« siger hun 
og påpeger, at hun til gengæld har skærpet til-
synet med friskolerne, hvilket har ført til, at 
tre muslimske skoler har fået frataget deres 
tilskud.

»Jeg vil ikke acceptere skoler, som hylder 
terrorisme eller underviser efter sharia. Er der 
sådanne skoler, griber styrelsen også ind og 
stopper det,« siger Merete Riisager.

Forslag om forbud er på vej fra S
Socialdemokratiet kom i sommer med et for-
slag om helt at sløjfe tilskuddet til fri- og pri-
vatskoler, hvor mere end halvdelen af elever-
ne har udenlandsk baggrund. Men ifølge både 
DF og ministeren er de endnu ikke blevet præ-
senteret for et gennemarbejdet udkast til, hvor-
dan det skal ske i praksis.


