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Fordelingssekretariatet:

Fordelingssekretariatet

• Sommerferie
• Kommende frister

Sommerferie

• Orienteringsdage om
tilskud til frie grundskoler

Fordelingssekretariatet vil gerne sige tak for samarbejdet i det snart
forgangne skoleår. Vi ønsker samtidig alle en rigtig god sommerferie.

Friplads- og opholdsstøtte:

Fordelingssekretariatet holder sommerferie i ugerne 27 – 30, begge incl.
Vi træffes igen mandag den 31. juli 2017.

• Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle

Kommende frister

• Stikprøvekontrol
2016/17

30. juni

Ansøgning om vikartilskud for maj måned.

31. august

Ansøgning om vikartilskud for juni og juli måned.

Befordring:

1. september

• Skolens erklæring om
anvendelse af tilskud til
befordring i skoleåret
2016/17

Ansøgning om tilskud til sygeundervisning for
perioden 1/1 – 30/6.

1. september

Indsendelse af sager vedr. befordring af syge og
invalide elever i perioden 1/1 – 30/6.

1. september

Indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr.
befordring af elever med svære handikap for
perioden 1/1 – 30/6.

15. september

Indberetning af ansøgning om fripladstilskud til
skolepenge, SFO-betaling og opholdsstøtte for
skoleåret 2017/18.

30. september

Ansøgning om vikartilskud for august måned.

Vikar:
• Dagpengebilag i stedet
for lægeerklæring

Her finder du årets frister.
Udgivelsesplan 2017:
28. august
25. september
30. oktober
27. november
18. december

Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

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

Orienteringsdage om tilskud til frie grundskoler
Fordelingssekretariatet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
afholder i år 3 orienteringsdage om tilskud m.v. til de frie grundskoler.
Orienteringsdagene henvender sig især til nye skolesekretærer/vicere
m.v. og skoler, der er startet/starter i 2016 og 2017.
Nærmere om orienteringsdagene her.

Friplads- og opholdsstøtte
Forældreansøgningsskema og fordelingsnøgle
Forældreansøgningsskemaer til brug for ansøgning om fripladstilskud i
skoleåret 2017/18 findes i Eunomia under Friplads.
1. Log på Eunomia
2. Vælg Fripladstilskud
3. Vælg skoleåret 2017/18 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår)
4. Under ”Udskrifter” vælges ”Forældreansøg.”
Fordelingsnøgler findes på vores hjemmeside
www.fordelingssekretariatet.dk under Friplads. Der er nu tilføjet en
forklaring og et eksempel på en tilskudsberegning.
Hvis forældrene er flyttet til Danmark i ansøgningsåret, bedes skolen være
opmærksom på, at forældrene skal vedlægge en dansk forskudsopgørelse
ved ansøgningen.
Stikprøvekontrol 2016/17
Som nævnt i administrationsgrundlaget for Friplads skal Fordelingssekretariatet stikprøvevis kontrollere, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt
dokumenteret, og at udbetalingen er i overensstemmelse med love og
bestemmelser, og at tilskuddet er anvendt til dets formål.
På baggrund heraf har vi ved lodtrækning udvalgt 26 skoler til stikprøvekontrol svarende til ca. 5% af de skoler, der har fået tilskud for skoleåret
2016/17. Skolerne er blevet bedt om at indsende bilag som
dokumentation for korrekt tilskudsadministration. De berørte skoler har
fået besked.
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Befordring
Skolens erklæring om anvendelse af tilskud til befordring i
skoleåret 2016/17
Skolen vil sidst i september måned modtage en erklæring om anvendelse
af tilskud til generel befordring og tilskud til nedbringelse af
befordringsudgifter i forbindelse med brobygning. Erklæringerne skal
underskrives, og eventuelt overskydende befordringstilskud skal
tilbagebetales til Fordelingssekretariatet.
Skolen bedes vente med at indbetale overskydende tilskud, til
erklæringen er modtaget fra Fordelingssekretariatet, så erklæring og
indbetaling kan følges ad.

Vikar
Dagpengebilag i stedet for lægeerklæring
Hidtil har skolen i forbindelse med vikartilskud ved sygdom på mere
end 8 uger skullet indsende lægefaglig dokumentation for
sygefraværet sammen med redegørelsen.
Fremover kan skolen nøjes med at indsende ét dagpengebilag fra
perioden efter 8 uger sygdom i stedet for lægeerklæring.
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