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Formål

Tilskuddet skal være med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise på en fri 
skole gennem muligheden for at søge:

 Fripladstilskud til skolepenge 
 Fripladstilskud til SFO 
 Opholdsstøtte 

Fordelingen af tilskuddet skal ske under hensyn til familiens økonomiske forhold og til, 
hvorvidt familien får tilskud fra kommunen til betaling af skolepenge, SFO eller ophold på 
en kostskole.
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Størrelse og behov

Fripladsbevilling i skoleåret 2020/21

Fripladsbevilling til skolepenge 27,1mio. kr.
Fripladsbevilling til SFO 5,5 mio. kr.
I alt 32,8 mio. kr.

Fripladsbehov i skoleåret 2020/21 Tilskudsprocent 

Fripladsbehov til skolepenge                                     114,8 mio. kr. 23,60
Fripladsbehov til SFO 26,0 mio. kr. 21,15
I alt 140,8 mio. kr.

Fripladsbevillingen er på samme niveau i 2021/22. 
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Tilskudsmodel i hovedtræk

Todelt tilskudsmodel:
– Fordelingssekretariatet fordeler tilskuddet til skolerne

• Skoleansøgning
• Forældreansøgninger
• Fordelingsnøgle

– Skolerne fordeler tilskuddet til eleverne

• Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle 
• Egen fordelingsnøgle

– Væsentlige ændringer i  økonomiske forhold 
– Elevtilgang efter ansøgningsfristen 

Tilskudsbekendtgørelsens § 15
”Det er en betingelse for modtagelse af tilskud i henhold til §14, at nærmere angivne elevgrupper, herunder børn af 
skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte, ikke helt eller delvist fritages for elevbetaling.”
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August: 
Skolen orienterer og indhenter 

forældreansøgninger

September: 
Forældreansøgninger indtastes I 

Eunomia og skoleansøgninger 
indberettes elektronisk til FSKR

September/Oktober/november: 
FSKR sagsbehandler og indhenter 

oplysning hos CPR og SKAT

December: 
FSKR beregner og udbetaler 

skolernes fripladstilskud

Januar/februar: 
Skolerne fordeler fripladstilskuddet til 

forældrene

Marts: 
Skolerne indberetter elektronisk 

redegørelse for fordelingen til FSKR

Marts:
Skolen udskriver redegørelsen, der  
underskrives af  skolens ledelse og 

indsendes til FSKR

April/maj: 
FSKR gennemgår redegørelserne og 

opkræver evt. ubrugte midler

Juni/juli: 
FSKR foretager stikprøvekontrol

Årets gang 



Fripladstilskud

Sagsbehandler Linda Samsø
Orientreringsdage 2021



Fripladstilskud

• Fra august - september

– Forældreansøgning (Ansøgningsblanket) i Eunomia.

– Elevregistret i Eunomia – udmelde/oprette elever

– Skoleregistret i Eunomia - elevtal pr. 5/9 tastes under skoleoplysninger

– Skoleansøgning/-er.

– Indtastning af forælderansøgning

– Indberetning af skoleansøgning/-er 
(frist 15. september 2022 for skoleåret 2022/23) 

• Fra november – marts
– Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle

– Beregning og anvisning af tilskud

– Skolens egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle
(Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle)

– Indberette og indsende redegørelser for fordeling af fripladstilskud
(frist 1. april 2022 for skoleåret 2021/2022)

• Fra april - juli

– Opkrævning evt. ubrugte midler

– Stikprøvekontrol
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Forældreansøgning 
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Forældreansøgning

2019/20

2022/23
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Forældreansøgning

2022/23
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Forældreansøgning
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Elevregistret
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Elevregistret

2022/23

01-08-2017
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Elevregistret

2021/22

31-07-202201-08-2017 2021/22
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Elevregistret

2022/23
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Elevregistret

2022/23

01-08-2022 2022/23
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Skoleregistret



19

Skoleregistret

2022/23



Skoleansøgning/-er

20



21

Skoleansøgning/-er

2022/23
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Skoleansøgning/-er

2022/23

2022/23



Skoleansøgning/-er
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2022/23
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Skoleansøgning/-er

2022/23
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Skoleansøgning/-er

2022/23
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Skoleansøgning/-er

2022/23
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Skoleansøgning/-er

2022/23 2022/23

2022/23
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Indtastning af forældreansøgning via Elevregistret

2022/23 01-08-2022
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Indtastning af forældreansøgning

2022/23



30

Indtastning af forældreansøgning

2022/23
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Indtastning af forældreansøgning

2022/23
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Indtastning af forældreansøgning 

2022/23
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Indtastning af forældreansøgning 

2022/23 01-08-2022
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Indberetning af skoleansøgning/-er

2022/23 2022/23
2022/23
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Indberetning af skoleansøgning/-er

2022/23

5. sep 2022
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Indberetning af skoleansøgning/-er

5. sep 2022

2022/23
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Indberetning af skoleansøgning/-er

2022/23 2022/23

2022/23
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Indberetning af skoleansøgning/-er

2022/23

2022/23

2022/23

2022/23

2022/23

2022/23
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Indberetning af skoleansøgning/-er

2022/23
2022/23

2022/23



Fordelingsnøgle 2021/22

40



Fordelingsnøgle 2021/22
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Beregning og anvisning af tilskud
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Beregning og anvisning af tilskud
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Beregning og anvisning af tilskud
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Beregning og anvisning af tilskud



Skolens egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle
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(Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle)

Fordelingen af skolens fripladstilskud til eleverne skal foretages af skolens 
ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen.

Fordelingen skal ske under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til 
hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. 

Skolen skal tage udgangspunkt i forældrenes økonomiske situation.



Elev har søgt tilskud, men er udmeldt inden forældrene har 
fået tilskuddet udbetalt – hvad så ?
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Hvor finder jeg redegørelse/-er?
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Hvor finder jeg redegørelse/-er ?
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Når Fordelingssekretariatet har 
udbetalt fripladstilskud til skolerne, 
vil ”Redeg. Friplads Skolepenge” og 
evt. ”Redeg. SFO-betaling” og 
”Redeg. Opholdstøtte”, hvis disse 
også er søgt, synlige i Eunomia.



Redegørelse for fordeling af fripladstilskud
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Ændringer noteres i 
kolonnen ”Anvendt 
beløb”.

Beløb, der reduceres, 
rettes først.

Alle ændringer i 
redegørelsen kræver 
en forklaring under 
fanen ”Redegørelse” 
før det er muligt at 
indberette.

Forskellen på ”Beløb jf. 
FS” og ”Anvendt beløb” 
opkræves af 
Fordelingssekretariatet.



Tilskud fordelt til elev, der ikke var på skolen 5/9 eller som 
ikke havde søgt i første omgang
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Forklaring på ændringer i ”Anvendte beløb” 
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Skolen skal kun skrive i 
fanen ”Redegørelse”, hvis 
der er rettet i kolonnen 
”Anvendt beløb”.



Indberet redegørelse og kvitter for indtastning af data
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Redegørelsen er indberettet – husk også at redegørelse/-er 
skal sendes som fil via Eunomia
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Friplads redegørelse sendes via Eunomia ”Send fil”
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Husk underskrifter



Stikprøvekontrol
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Fordelingssekretariatet og/eller sekretariatets revisor skal stikprøvevis 
kontrollere, at udbetalte tilskud mv. er behørigt dokumenteret, og at 
udbetalingen er i overensstemmelse med love og bestemmelser og at 
tilskuddet er anvendt til dets formål.

Fordelingssekretariatet foretager en stikprøvekontrol i hvert skoleår. 
Stikprøven udvælges ved lodtrækning og udgør ca 5% af de skoler, der har 
modtaget tilskud i skoleåret.

Der bliver udsendt et brev pr. mail ”Stikprøveundersøgelse vedr. ordinært 
fripladstilskud for skoleåret 2021/22” til de udvalgte skoler.



Nyttigt materiale på hjemmesiden

• Administrationsgrundlag 

• Vejledning til friplads i Eunomia

• Årets frister

_____________________________________________________________
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