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• Kommende frister
• Sommerferie
• Orienteringsdage om tilskud til de frie grundskoler
• Udfasning af samtykkeerklæringer
Friplads- og opholdsstøtte
• Forældreansøgningsskema – ordinært fripladstilskud 2022/23
Befordring
• Udbetaling af rådighedsbeløb vedr. elevbefordring til brobygningsforløb mv.
• Erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring i skoleåret
2021/22
• Generel befordring og
befordring til brobygningsforløb mv. i skoleåret 2022/23.

Kommende frister
30. juni Ansøgning om vikartilskud for maj måned.
31. august Ansøgning om vikartilskud for juni og juli måned.
1. september Indsendelse af protokol og ledelseserklæring om anvendelse af tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2021/22.
1. september Indsendelse af sager vedr. befordring af syge elever i perioden 1/1 - 30/6 2022.
1. september Indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. befordring af elever med svære handikap for perioden 1/1 30/6 2022.
1. september Ansøge om tilskud til sygeundervisning for perioden 1.
januar - 30. juni 2022.
1. september Indsendelse af anmodning om udbetaling af tilskud til
udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb mv. for perioden 1/1 – 30/6
2022.
15. september Sidste frist for indberetning af ansøgning om fripladstilskud til skolepenge, SFO-betaling og opholdsstøtte for
skoleåret 2022/23.
Her finder du årets frister.

Sommerferie
Vikar
• Vikartilskud i ferieperioder

Fordelingssekretariatet holder sommerferielukket i ugerne 28-30, begge
uger inkl. Uge 27 og 31 vil være delvist bemandet. Vi træffes igen mandag
den 1. august 2022.
I ønskes alle en rigtig god sommer.

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
• Ændring af Administrationsgrundlag for tilskud
til støtteundervisning i
dansk for tosprogede
elever

Orienteringsdage om tilskud til de frie grundskoler
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Fordelingssekretariatet afholder
igen i år orienteringsdage om tilskud mv. til de frie grundskoler. Orienteringsdagene afholdes den 31. august i Silkeborg og den 1. og 5. september
i Slagelse.
Se mere i invitationen, der den 31. maj er sendt til skolens mail, eller se den
på Fordelingssekretariatets hjemmeside under Aktuelt.
Tilmeldingsfristen er den 15. august 2022.
Udfasning af samtykkeerklæringer
De samtykkeerklæringer, Fordelingssekretariatet indsamler i forbindelse
med indhentning af helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, bliver udfaset med starten af skoleåret
2022/2023. Udfasningen foretages, da vi på baggrund af en juridisk vurdering kan konkludere, at vi har hjemmel i databeskyttelsesforordningen til at
indhente og behandle oplysningerne. Det er derfor hverken nødvendigt eller juridisk korrekt at indhente samtykkeerklæringer i disse tilfælde. Derudover vurderes udfasningen af disse samtykkeerklæringer at lette skolerne
administrativt.
Samtykkeerklæringerne, der benyttes i ansøgningen af tilskud til friplads
og opholdsstøtte, fastholdes, da det af friskoleloven § 11, stk. 3 fremgår, at
Fordelingssekretariatet skal have forældrenes samtykke til at indhente og
behandle oplysninger om deres økonomiske forhold.

Friplads- og opholdsstøtte
Forældreansøgningsskema – ordinært fripladstilskud 2022/23
Forældreansøgningsskemaer til brug for ansøgning om fripladstilskud i
skoleåret 2022/23 findes i Eunomia:

Udgivelsesplan 2022
29. august
26. september
24. oktober
21. november
12. december
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1. Log på Eunomia
2. Vælg Fripladstilskud
3. Vælg skoleåret 2022/23 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår)
4. Under "Udskrifter" vælges "Forælderansøg."
Ved henvendelse til jeres sagsbehandler er det muligt at få forælderansøgningsskemaet på engelsk.
Det er også muligt på skolens danske forældreansøgningsskema at få tilføjet et felt til oplysning om antal hjemmeboende børn.
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Fordelingsnøgler findes under ”Udskrifter” i Eunomia eller på vores hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk under Friplads.
Hvis forældrene er flyttet til Danmark i ansøgningsåret, skal skolen være
opmærksom på, at forældrene skal vedlægge en dansk forskudsopgørelse
ved ansøgningen.
Fristen for elektronisk indberetning af skolens fripladsansøgning for skoleåret 2022/23 er den 15. september 2022.

Befordring
Udbetaling af rådighedsbeløb vedr. elevbefordring til brobygningsforløb mv.
Hvis skolen har søgt og fået tilsagn om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted, kan der nu søges om udbetaling af tilskud.
Erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring i skoleåret
2021/22
Skolen vil i august måned modtage en erklæring om anvendelse af tilskud
til generel befordring. Erklæringen skal underskrives, og evt. overskydende
befordringstilskud skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet.
Skolen bedes vente med at indbetale evt. overskydende tilskud, til erklæringen er modtaget fra Fordelingssekretariatet, så erklæring og indbetaling
følges ad.
Generel befordring og befordring til brobygningsforløb mv. i skoleåret 2022/23.
Information vedrørende ansøgning om tilskud til generel befordring mellem skole og hjem og tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted vil blive fremsendt til skolens mailadresse i september måned 2022.
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Vikar
Vikartilskud i ferieperioder
Vær opmærksom på, at der ikke kan søges om vikartilskud i perioder, hvor
den fraværende under normale omstændigheder skulle have afholdt ferie,
og der derfor ikke er en arbejdsplan for den fraværende, som vikaren kan
vikariere i. Med ferie menes i denne sammenhæng ferie i henhold til ferieloven.

Øvrige
Ændring af Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning
i dansk for tosprogede elever
Fordelingssekretariatets bestyrelse evaluerer løbende de enkelte administrationsgrundlag, og bestyrelsens evaluering af administrationsgrundlaget for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever har –
som vi tidligere har orienteret om – medført ændringer, som får virkning
fra og med skoleåret 2022/23.
Det nye administrationsgrundlag findes på www.fordelingssekretariatet.dk under Øvrige – Supplerende Sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede – Love og regler.
Med ændringerne ønsker bestyrelsen at sikre, at midlerne anvendes bedst
muligt til formålet, som er at understøtte indlæring af det danske sprog for
tosprogede elever ved at give supplerende sprogstøtteundervisning og
derved sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til
kravene i folkeskolen, således at de kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og således at de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse på linje med alle andre unge.
De vigtigste ændringer i forhold til det nugældende administrationsgrundlag er følgende:
1) Tilskudsordningen har skiftet navn til ”Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever”.
2) Formålsbestemmelsen er justeret, så den lyder: ”Tilskuddet har til formål
at understøtte indlæring af det danske sprog for tosprogede elever. Den
supplerende sprogstøtteundervisning skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen, således at de
kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og således at de
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bliver i stand til at gennemføre en uddannelse på linje med alle andre
unge.”
3) Det er præciseret, at der med supplerende sprogstøtteundervisning forstås ”den ekstra undervisning i dansk, der gives ud over den obligatoriske,
skemalagte danskundervisning”.
4) Undervisningen skal - ud over at foregå uden for klasseundervisningen foregå forskudt i forhold til den obligatoriske danskundervisning. (P.t. skal
støtteundervisningen foregå uden for klasseundervisningen, men kan godt
foregå samtidig med den obligatoriske danskundervisning).
5) Der kan ydes tilskud til hold på op til og med 5 elever. (P.t. er der ikke noget loft for holdstørrelsen).
6) Det er præciseret, at der ikke gives tilskud til: Den almindelige danskundervisning, undervisning i modtageklasser og udvidede modtageklasser,
undervisning i dansk, som foregår gennem to-lærerstøtte i klassen, undervisningsdifferentiering og/eller anvendelse af andetsprogspædagogiske
metoder som en del af fagundervisningen i klassen, undervisning i særligt
tilbud jf. Lov om friskoler og private grundskoler mv. kap. 8c, specialundervisning, supplerende undervisning / faglig støtte.
7) Der kan ydes tilskud til en elevs supplerende sprogstøtteundervisning
inden for maksimalt 3 på hinanden følgende skoleår. Reglen er præciseret
nærmere i administrationsgrundlaget. (P.t. er der ikke noget loft for, hvor
mange år en elev kan udløse tilskud).
8) Skolen kan ikke anvende de tildelte støttelektioner på andre elever end
de elever, der er søgt tilskud for. (P.t. kan tildelte lektioner omfordeles, hvis
skolens støttebehov ændrer sig).
9) Skolen kan ikke omfordele de tildelte støttelektioner mellem de elever,
der er søgt tilskud for. (P.t. kan tildelte lektioner omfordeles, hvis skolens
støttebehov ændrer sig).
10) På protokollen, som indsendes til Fordelingssekretariatet, skal skolen
ved holdundervisning oplyse elevernes navne og elevernes cpr.nr. (P.t. skal
skolen kun oplyse holdets navn).
11) Med virkning fra skoleåret 2022-23 skal skolen anvende Fordelingssekretariatets protokol. (P.t. kan skolen benytte egen protokol). Protokolmateriale til brug for registrering af støtteundervisning i skoleåret 2022/23 vil
være tilgængeligt på Fordelingssekretariatets hjemmeside inden skoleårets start.
12) Der er indsat nyt afsnit 5 vedrørende handleplaner, evaluering og stikprøver. Skolen skal sammen med ansøgningen indsende en handleplan for
hver enkelt elev og minimum to gange årligt, i december og april, evaluere
hver enkelt elevs udbytte af den supplerende sprogstøtteundervisning.
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Evalueringerne skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest hhv. 15. januar og 15. maj. Der udtages stikprøver fra de indsendte dokumenter, og
indholdet heraf vil blive kontrolleret. Fordelingssekretariatet udarbejder en
formular, som skal anvendes ved udarbejdelsen og indsendelsen af handleplaner og evalueringer. Formularen vil være tilgængelig på Fordelingssekretariatets hjemmeside i august 2022.
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