
 

 
 
Anmodning om udbetaling af tilskud til  
udgifter i forbindelse med befordring til  
introduktionskurser, brobygningsforløb 
og praktiksted i skoleåret 2021/22 
 
 
 
Oplysninger om skolen 

Skolenavn  Skolekode 

Kontaktperson Tlf. 

 

 

Specifikation af udgifter (udgiftsbilagene skal ikke medsendes) 
Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) 
 

Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
. 

Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

Uddannelsesinstitution(er)/ praktiksted(er) 
 
 

Periode (dato, ugenr. etc.) Klassetrin Antal elever 
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

 
 
Udgifter i alt 

I alt  
 

Udgift kr.(incl moms) 
 

 

 

Undertegnede erklærer på tro og love, at ovenstående befordringsudgifter opgjort jf. 
Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til introkurser og brobygningsforløb. De elever, der 
søges tilskud til, er tilskudsberettiget og indmeldt i 8. – 10. klasse i skoleåret 2021/22.  
 

Dato og skoleleders underskrift 
 
 
 

 

 
 
 
Anmodning kan indsendes løbende eller hhv. 1. februar og 1. september 2022. 
Mailes til Fordelingssekretariatet, Japanvej 36, 4200 Slagelse til sagsbehandleren på området.  
 



 
 

Vejledning til anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring 
til introduktionskurser og brobygningsforløb i skoleåret 2021/22   
 

 
Hvad kan tilskuddet bruges til? 
Tilskuddet kan anvendes til befordring af elever i 8. til 10. klasse i forbindelse med 
introduktionskurser og brobygningsforløb på erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier, almene 
gymnasier, højere handelsskoler og højere forberedelseskurser samt elevernes deltagelse i 
ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv på arbejdspladser udenfor skolen. 
 
 
Specifikation af udgifter 
Skolen oplyser, hvilken uddannelsesinstitution eller praktiksted der er tale om, hvornår eleverne 
har været på brobygningsforløb eller i praktik. Hvis eleverne har været afsted samlet, kan det 
anføres på én linie. 
 
 
Dokumentation af udgifter                           
Kun hvis skolen/ eleverne har haft en udgift til befordring, kan skolen anmode om udbetaling. Der 
kan anmodes om at få udbetalt tilskud til befordring op til størrelsen af det beregnede 
tilskudstilsagn (rådighedsbeløb), som skolen har fået meddelelse om i december måned.    
Udgiftsbilagene skal ikke medsendes, men de skal opbevares på skolen som dokumentation. 
 
                           
Frist 
Anmodning kan indsendes løbende eller hhv. 1. februar og 1. september 2022. 
 
 
Udbetaling 
Tilskuddet til befordring udbetales senest hhv. 1. marts og 1. oktober 2022. 
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