ServiceNyt 9 – 2020
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Fordelingssekretariatet:

Fordelingssekretariatet

• Kommende frister
• Referat af Fordelingssekretariatets
bestyrelsesmøde

Kommende frister
31. oktober

Ansøgning om vikartilskud for september måned.

31. oktober

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

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

31. oktober

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

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

10. november

Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud for oktober
måned.

30. november

Ansøgning om vikartilskud for oktober måned.

Befordring:

Vikar:
• Tro og love-erklæring
pga. COVID-19 relateret
fravær
• Opfølgning over for
skoler med
ekstraordinært stort
vikartilskudsforbrug

Her finder du årets frister.
Referat af Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde
Her findes referat af Fordelingssekretariatets bestyrelsesmøde den
7. oktober 2020.

Befordring

Ansættelsesregister:
• Lønstatistik for 2020 for
de frie grundskoler

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.

Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

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

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

Orientering om videregivelse af elevdata
Vi forudsætter, at skolens forældre er orienteret om, at elevdata videregives
til Fordelingssekretariatet. Dataene i ”257 – Udtræk elever” omfatter alle
skolens elever, da alle elevers befordringsberettigede elevkilometre indgår i
beregningen af skolens tilskud til generel befordring.
Orienteringen kan f.eks. ske på skolens indmeldelsesblanket eller hvor
skolen ellers orienterer forældrene om, hvem skolen videregiver oplysninger
til.
Ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser og
brobygningsforløb m.m. i skoleåret 2020/21
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.

Vikar
Tro og love-erklæring pga. COVID-19 relateret fravær
Tro og love-erklæring pga. COVID-19 relateret fravær skal først indsendes,
når skolen har undersøgt, om fraværet er dagpengeberettiget.
Hvis dette ikke er muligt inden ansøgningsfristens udløb, skal skolen
indberette vikarskemaet, inden ansøgningsfristen udløber og eftersende tro
og love-erklæringen.
Opfølgning over for skoler med et ekstraordinært stort
vikartilskudsforbrug
Fordelingssekretariatet opgør årligt hver enkelt skoles vikartilskudsforbrug
med henblik på at kunne foretage opfølgning over for skoler med et
ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.

Udgivelsesplan 2020:
23. november
14. december
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Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at opgørelsen af skolernes
vikartilskudsforbrug med virkning fra 2021 kun omfatter tilskud til
fraværsarterne Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Barns 1. og 2. sygedag,
Omsorgsdage og §56 Dagpengeloven.
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Fordelingssekretariatets bestyrelse har desuden besluttet, at tilskud til
fraværsarten ”COVID-19” ikke indgår i opgørelsen af skolernes
vikartilskudsforbrug i 2020.
Opfølgning over for skoler med et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug
er beskrevet nærmere på Fordelingssekretariatets hjemmeside – her.

Ansættelsesregister
Lønstatistik for 2020 for de frie grundskoler
På baggrund af skolernes indberetninger til Forhandlingsstatistikken har vi
udarbejdet lønstatistik pr. 30. april 2020 for ledere, lærere og
børnehaveklasseledere.
Statistikken findes her.

Øvrige
Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for
skoleåret 2020/21
197 skoler har ansøgt om tilskud inden for ansøgningsfristen. Efterfølgende
har hver enkelt skole fået en bekræftelse på det antal lektioner, skolen har
søgt.
På baggrund af skolernes ansøgninger kan vi nu opgøre skolernes samlede
støttebehov og beregne tilskuddet pr. lektion.
Det samlede tilskud for skoleåret 2020/21 udmeldes og udbetales til
skolerne ultimo december 2020.
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