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Fordelingssekretariatet:

Fordelingssekretariatet

• Efterårsferie
• Velkommen til to nye
medarbejder

Efterårsferie
Fordelingssekretariatet er lukket i uge 42 på grund af efterårsferie.

• Kommende frister

Velkommen til to nye medarbejdere
Friplads- og opholdsstøtte:
• COVID-19 fripladstilskud
Befordring:
• Ansøgning om tilskud til
generel befordring i
skoleåret 2020/21
• Ansøgning om tilskud til
befordring til
introduktionskurser og
brobygningsforløb m.m.
i skoleåret 2020/21
• Skolens erklæring om
anvendelse af tilskud til
generel befordring i
skoleåret 2019/20

Den 1. september 2020 er Kia Walentin startet som kontorelev i
Fordelingssekretariatet. Kia er ved at uddanne sig til kontorassistent med
speciale i offentlig administration og kommer i den 2-årige praktikperiode i
Fordelingssekretariatet til at arbejde med forskellige opgaver inden for
økonomi, tilskudsadministration og sagsbehandling.
Den 15. september 2020 er Jette Ammitzbøll startet som
sagsbehandlerassistent i Fordelingssekretariatet. Jette er uddannet
kontorassistent og skal assistere sagsbehandlerne med telefonpasning og
forskellige administrative kontor- og sagsbehandlingsopgaver. Jette
kommer fra en stilling som servicekoordinator i en privat virksomhed.
Vi håber, I vil tage godt imod vores nye medarbejdere.
Kommende frister
30. september

Ansøgning om vikartilskud for august måned.

30. september

Indsendelse af ledelseserklæring vedrørende
tilskud til generel befordring 2019/20.

Vikar:
• Forlængelse af
sygedagpenge til
personer med særlig
risiko for smitte med
COVID-19
• Vikartilskud ved fravær
på grund af test for
COVID-19
Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

1. oktober

Ansøgning om tilskud til støtteundervisning i
dansk for tosprogede elever for skoleåret 2020/21.

10. oktober

Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud for
september måned.

31. oktober

Ansøgning om tilskud til generel befordring i
skoleåret 2020/21.

Tlf.: 5856 5100
Fax: 5853 2588
Mail: fskr@fskr.dk
Web: www.fordelingssekretariatet.dk

• Vikartilskud i
ferieperioder

31. oktober

Ansøgning om tilskud til befordring til
introduktionskurser og brobygningsforløb m.m. i
skoleåret 2020/21.

Øvrige:

31. oktober

Ansøgning om vikartilskud for september måned.

• Tilskud til
støtteundervisning i
dansk for tosprogede
elever for skoleåret
2020/21

Her finder du årets frister.

Friplads- og opholdsstøtte
COVID-19 fripladstilskud
Det er fortsat muligt at søge COVID-19 fripladstilskud. Denne særlige
fripladsbevilling er gældende for perioden fra den 1. april 2020 og frem til
den 31. juli 2021. I tilfælde af, at bevillingen ikke kan dække behovet i alle 16
måneder, vil de sidste måneder kunne blive med en lavere dækning eller
uden dækning.
Skolen bør altid hente ansøgningsblanketter på Fordelingssekretariatets
hjemmeside under ”Blanketter”/”Friplads”. Derved sikres det, at det altid
er opdaterede ansøgningsblanketter, der anvendes. Link til blanketterne på
hjemmesiden er her.

Befordring
Ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2020/21
Vejledning vedrørende ansøgning om tilskud til generel befordring er
udsendt til skolen på mail den 22. september 2020.
Hvis skolen ønsker at søge tilskud til generel befordring, skal skolen senest
31. oktober indsende filen ”257 – Udtræk elever” via Eunomia til
Fordelingssekretariatet. Det er vigtigt, at eleverne er godkendt af
bopælskommunen, før filen indsendes til Fordelingssekretariatet.
Ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser og
brobygningsforløb m.m. i skoleåret 2020/21
Udgivelsesplan 2020:
26. oktober
23. november
14. december
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Ansøgningsskemaet vedrørende tilskud til introduktionskurser og
brobygningsforløb er udsendt til skolen på mail den 22. september 2020.
Hvis skolen ønsker at søge befordringstilskud til brobygningsforløb m.m.,
skal ansøgningsskemaet være Fordelingssekretariatet i hænde senest den
31. oktober 2020.
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Skolens erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring i
skoleåret 2019/20
Skoler, der har modtaget befordringstilskud i 2019/20, har den 19. august
2020 modtaget en erklæring om anvendelse af tilskud til generel
befordring. Erklæringen skal underskrives af skolens ledelse, og eventuelt
overskydende befordringstilskud skal tilbagebetales til
Fordelingssekretariatet senest den 30. september 2020.

Vikar
Forlængelse af sygedagpenge til personer med særlig risiko for smitte
med COVID-19
Fordelingssekretariatet yder vikartilskud, hvis en ansat er fraværende på
grund af øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19,
eller hvis en ansat er pårørende til en person, der er i øget risiko for et
alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.
Regeringen og et flertal i folketinget har forlænget ordningen med
sygedagpenge til personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
ved smitte med COVID-19 frem til den 31. december i år. Ordningen
omfatter også pårørende til personer i øget risiko ved smitte med COVID-19.
Fordelingssekretariatet yder vikartilskud med lav sats i perioden, hvor den
fraværende er dagpengeberettiget, dvs. i perioden 20. maj – 31. december
2020.
Dagpengeretten er dog betinget af, at den ansatte er fritaget helt for sin
arbejdsforpligtelse. Hvis dette ikke er tilfældet, yder Fordelingssekretariatet
tilskud med høj sats, da fraværet ikke er dagpengeberettiget.
Vikartilskud ved fravær på grund af test for COVID-19
Fordelingssekretariatet yder vikartilskud, hvis en ansat er fraværende, fordi
vedkommende i forbindelse med smitteopsporing skal testes og i
selvisolation efter retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens vejledninger om
”COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter” og ”Forholdsregler ved
tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser”.
Fraværet er dagpengeberettiget, jf. Beskæftigelsesministeriets vejledning nr.
9343 af 22. juni 2020.
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Vikartilskud i ferieperioder
Vær opmærksom på, at der ikke kan søges om vikartilskud i perioder, hvor
der er planlagt ferie for den fraværende. Med ferie menes i denne
sammenhæng ferie i henhold til ferieloven.

Øvrige
Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for
skoleåret 2020/21
Vi har den 6. august 2020 udsendt ansøgningsmateriale med ansøgningsfrist
1. oktober 2020.
Ansøgningsmateriale findes på www.fordelingssekretariatet.dk under
Blanketter – Støtteundervisning i dansk for tosprogede.
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