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Fordelingssekretariatet

• Kommende frister
• Ukrainske flygtningebørn
• Fordelingssekretariatet
får nye telefontider

Kommende frister
30. april
1. maj

Ansøgning om tilskud til befordring for elever med svære
handikap for skoleåret 2022/23.

15. maj

Sidste frist for at bekræfte, at lønoplysningerne i Ansættelsesregistret er ajourført mhp. udtræk til Forhandlingsstatistik 2022.

31. maj

Ansøgning om vikartilskud for april måned.

Friplads- og opholdsstøtte
• Forældreansøgningsskema – fripladstilskud
2022/23
Befordring
• Tilskud til befordring af
elever med svære handikap i skoleåret 2022/23
Ansættelsesregister
• Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele pr.
30. april 2022

Udgivelsesplan 2022
30. maj
27. juni
29. august
26. september
24. oktober
21. november
12. december
Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

Ansøgning om vikartilskud for marts måned.

Her finder du årets frister.

Ukrainske flygtningebørn
Sekretariatet har haft henvendelser fra flere skoler omhandlende ukrainske
flygtningebørn og mulighederne for tilskud til støtteundervisning i dansk
for tosprogede til disse elever.
Bestyrelsen har besluttet, at de elever, der har en forælder eller nærtstående, der har søgt om opholdstilladelse jf. lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan udløse tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede på lige fod med andre elever, der er
indskrevet efter 5/9.
Ansøgningsmaterialet findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside under blanketter.
Bestyrelsen vil på deres møde den 1. juni foretage en vurdering af, om der
skal foretages ændringer i tilskudsadministrationen som følge af indskrivning af ukrainske flygtningebørn.

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

Fordelingssekretariatet får nye telefontider
Sekretariatets telefontider med virkning fra 1. maj 2022:
Mandag – torsdag:
Fredag:

kl. 8.00 – 12.00 og 12.30 – 15.00
kl. 8.00 – 14.00

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

Befordring
Tilskud til befordring af elever med svære handikap i skoleåret
2022/23
Ansøgning om befordringstilskud i skoleåret 2022/23 til allerede indmeldte
og tilskudsberettigede elever med svære handikap skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest den 1. maj 2022.
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For elever med svære handikap, der indmeldes i skolen efter denne ansøgningsfrist og inden udgangen af skoleåret 2022/23, kan der løbende søges
om befordringstilskud.
Her finder du vejledning i ansøgning om tilskud til befordring af elever
med svære handikap.
Ansøgningsskema og samtykkeerklæring finder du her.

Ansættelsesregister
Ajourføring af Ansættelsesregistrets løndele pr. 30. april 2022
Ansættelsesregistrets løndele skal ajourføres til brug for Forhandlingsstatistikken for 2022.
Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, skal løndelene indberettes enten som ”Udbetalt beløb for april 2022” eller som ”Sum af udbetalinger i
perioden 1. maj 2021 – 30. april 2022.”
I løbet af uge 17 forventer vi at åbne for, at skolen kan indberette løndele i
Eunomia, og vi sender samtidig en vejledning til skolen om indberetningen.
Sidste frist for at ajourføre løndele er den 15. maj 2022.
Skærpet kontrol af lønoplysninger for skolens øverste leder
Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at der i 2022 skal foretages en skærpet kontrol af lønoplysningerne for skolens øverste leder.
Dette betyder, at skolen, i de tilfælde hvor lederens intervalløn er uden for
intervalgrænserne eller engangsvederlag er over maksimumbeløbet, vil
blive bedt om en forklaring på afvigelsen og dokumentation herfor. Eksempelvis vil skolen, i de tilfælde hvor lederens engangsvederlag overstiger
maksimumbeløbet, blive bedt om at indsende særskilt bemyndigelse fra
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
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