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Fordelingssekretariatet 
 
 

1. Ændring af skolens bank-kontonr. 
 
Husk at meddele til Fordelingssekretariatet, hvis skolen skifter 
bankkontonr. Vi får ikke automatisk besked via NEM-konto-
ordningen. 
 
For at sikre, at afsender er en af skolen bemyndiget person, skal 
ændringer af skolens kontonr. indsendes til 
Fordelingssekretariatet via sagsbehandlingsprogrammet 
Eunomia. 
 
Man finder funktionen "Send fil" i menuen i venstre side, når man 
er logget på Eunomia. 
 
Når man har valgt området ”Skoleoplysninger” og den fil, som 
man vil sende, og har trykket på "Send", vil man få en kvittering for 
afsendelsen på skolens mail. 

 
 
 

Friplads- og opholdsstøtte 
 
 

2. Tilsagnsbrev og udbetaling 2022/23 
 

Tilsagnsbreve vedr. fripladstilskud til skolepenge, fripladstilskud til 
SFO og opholdsstøtte til kostskoler for skoleåret 2022/23 
udsendes primo december 2022. 
 
Tilskuddet anvises til skolerne den 29. december 2022.

November 
2022 
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Befordring 
 
 

3. Tilskud til generel befordring 
2022/23 

 
Primo december måned vil skoler, der har søgt om 
tilskud til generel befordring, modtage 
tilsagnsbrev om befordringstilskuddets størrelse. 
 
Tilskuddet anvises til skolerne den 29. december 
2022. 

 
 

4. Tilskud til befordring til 
introduktionskurser, 
brobygningsforløb og praktikophold 
for elever i 8. – 10. kl. i skoleåret 
2022/23 
 

Primo december måned vil skoler, der har søgt om 
tilskud til befordring til introduktionskurser, 
brobygningsforløb og praktikophold, modtage 
tilsagnsbrev om befordringstilskuddets størrelse 
(skolens rådighedsbeløb). 
 
Skolen kan anmode om at få udbetalt tilskud hhv. 1. 
februar og 1. september, når skolen har afholdt 
udgifter til befordring til introduktionskurser, 
brobygningsforløb eller praktikophold. 
 
Formularen ”Anmodning om udbetaling af tilskud 
til udgifter i forbindelse med befordring til 
introduktionskurser, brobygningsforløb og 

praktiksted i skoleåret 2022/23” vil blive lagt på 
Fordelingssekretariatets hjemmeside i december 
måned.  

 
De skoler, der har søgt tilskuddet, vil modtage 
formularen på mail.      

 
 
 

Øvrige 
 
 

5. Tilskud til supplerende 
sprogstøtteundervisning i dansk for 
tosprogede elever for skoleåret 
2022/23 

 
I uge 50 vil de skoler, der har søgt om tilskud til 
supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for 
tosprogede elever for skoleåret 2022/23, modtage 
tilsagnsbrev om tilskuddets størrelse. Vi er godt i 
gang med at behandle ansøgningerne. 
Fordelingssekretariatet har i den forbindelse 
udsendt en mail med bekræftelse på det antal 
lektioner, skolen har søgt.  
 
Hvis skolen ikke har modtaget den nævnte mail, 
bedes skolen kontakte os senest d. 29. november 
2022.  
 
Tilskuddet anvises til skolerne den 29. december 
2022. 

 
 

 

 

Kommende frister 

30. november Ansøgning om vikartilskud for oktober måned. 

31. december Ansøgning om vikartilskud for november måned. 

 
Her finder du årets frister. 
 
 
 

Udgivelsesplan 
 
12. december  

https://www.fskr.dk/kalender-og-frister/arets-frister/
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