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Fordelingssekretariatet:
• Kommende frister

Fordelingssekretariatet

• Lukket mellem jul og
nytår

Kommende frister

• Kontingent 2022
• Tilsagnsbreve vedr.
tilskud for skoleåret
2021/22

31. december

Ansøgning om vikartilskud for november måned.

31. januar

Ansøgning om vikartilskud for december måned.

1. februar

Indsendelse af bilag vedr. befordring af syge elever i
perioden 1/8 – 31/12 2021.

1. februar

• Vikartilskud ved COVID19 relateret fravær

Indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr.
befordring af svært handicappede elever for perioden
1/8 – 31/12 2021.

1. februar

• COVID-19 relateret
fravær og 12-måneders
reglen

Anmodning om udbetaling af afholdte udgifter i
forbindelse med elevers befordring til
brobygningsforløb mv. for perioden 1/8 – 31/12 2021.

1. februar

Ansøgning om tilskud til sygeundervisning for perioden
1/7 – 31/12 2021.

1. februar

Ansøgning om tilskud til efterindtægt i 2021.

1. februar

Ansøgning om tilskud til fratrædelsesordninger i 2021.

Vikar:
• Vikartimesatser 2022

• Vikartilskud ved SFOafdelingslederes
vikariater
• Principper for
opgørelsen af skolernes
vikartilskudsforbrug

Her finder du årets frister.

Øvrige:

Lukket mellem jul og nytår

• Timesats for
sygeundervisning

Fordelingssekretariatet er lukket mellem jul og nytår, det vil sige fra den 23.
december 2021 – 2. januar 2022. Begge dage incl.

• Sygeundervisning skal
være varetaget af
skolens ansatte for at
udløse tilskud fra
Fordelingssekretariatet

Kontingent 2022

Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

Fordelingssekretariatets bestyrelse har på mødet den 7. december 2021
fastsat skolernes kontingent for 2022 til 25 kr. pr. elev, hvilket er uændret i
forhold til 2021.
Tlf.: 5856 5100
Fax: 5853 2588
Mail: fskr@fskr.dk
Web: www.fordelingssekretariatet.dk

Udgivelsesplan 2022:
24. januar
21. februar
28. marts
25. april
30. maj
27. juni
29. august
26. september
24. oktober
21. november
12. december

Tilsagnsbreve vedr. tilskud for skoleåret 2021/22
Tilsagnsbreve vedrørende følgende tilskud udsendes til skolerne på mail.
•
•
•
•
•

Fripladstilskud til skolepenge
Fripladstilskud til SFO
Opholdsstøtte til kostelever
Generelt befordringstilskud
Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede

Tilskuddene anvises til skolerne den 29. december 2021.
Der udsendes ligeledes tilsagnsbreve vedrørende tilskud til befordring til
introduktionskurser og brobygningsforløb m.v. Tilskuddet udbetales, når
skolen har afholdt udgifter hertil.

Vikar
Vikartimesatser 2022
Fordelingssekretariatets vikartilskud ydes med faste timesatser.
Vikartimesatserne for 2022 er beregnet med udgangspunkt i aktuelle løn-,
dagpenge og barselsfondssatser.
Lærere Lav Timesats: 117 kr.
Lærere Høj Timesats: 238 kr.
Lærere – Timesats ved Barsel mv.: 29 kr.
Lærere: Timesats ved Omsorgsdage i forlængelse af barsel: 120 kr.
Andre personalegrupper Lav Timesats: 86 kr.
Andre personalegrupper Høj Timesats: 206 kr.
Her findes en oversigt over vikartimesatserne for hver enkelt fraværsårsag.
Vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær
Med en ændring af Lov om sygedagpenge er der med virkning fra 23.
november 2021 indført dagpengerefusion fra første fraværsdag for
ansatte, der er smittet med COVID-19 og for ansatte, der er i selvisolation.
På baggrund heraf har Fordelingssekretariatets bestyrelse besluttet at
ændre reglerne om vikartilskud ved COVID-19 relateret fravær.
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1. Med virkning fra 23. november 2021 ydes vikartilskud med lav sats fra
første fraværsdag for ansatte, der er smittet med COVID-19 og for ansatte,
der er i selvisolation i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes
anbefalinger herom.
2. For ansatte, der ikke møder på arbejde, fordi de er formodet smittet med
COVID-19, er der ikke dagpenge fra første fraværsdag, og de er derfor ikke
omfattet af COVID-19 vikartilskuddet. Det vil sige, at hvis de fortsat er
fraværende efter 5 karensdage, kan fraværet indberettes som almindelig
sygdom. Hvis den ansatte testes positiv med COVID-19, skal fraværet
indberettes som COVID-19 med tidspunktet for den positive test som
startdato.
For hvert COVID-19 relateret fravær skal skolen indsende en tro og loveerklæring, som findes på www.fordelingssekretariatet.dk, under Blanketter,
Vikar.
Reglerne om vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 findes
her.
COVID-19 relateret fravær og 12-måneders reglen
For COVID-19 relateret fravær, der starter inden 1. januar 2022, kan der
ydes vikartilskud i sammenlagt højst 12 måneder inden for en periode på 2
år.
Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at COVID-19 relateret
fravær, der starter 1. januar 2022 eller senere, skal indgå i opgørelsen jf. ”12
-måneders reglen” ved sygdom. Ifølge ”12-måneders reglen” ved sygdom
kan der ydes vikartilskud til sygefravær af en varighed på sammenlagt 12
måneder inden for en periode af 2 år. I opgørelsen af de 12 måneder
indgår almindeligt sygefravær og fravær jf. §56 i sygedagpengeloven samt
COVID-19 relateret fravær, der starter 1. januar 2022 eller senere.
Vikartilskud ved SFO-afdelingslederes vikariater
Med virkning fra 1. august 2021 kan skolen ikke få tilskud til løse vikartimer
varetaget af SFO-afdelingslederen.
Der ydes dog vikartilskud, hvis SFO-afdelingslederen samtidig er ansat som
lærer eller børnehaveklasseleder, og varetager løse vikartimer som
lærer/børnehaveklasseleder.
Principper for opgørelsen af skolernes vikartilskudsforbrug
Fordelingssekretariatet opgør hvert år skolernes vikartilskudsforbrug i
forhold til gennemsnittet med henblik på opfølgning over for skoler med
et ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug.
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I 2021 indgår fraværsarterne Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Barns 1.
og 2. sygedag, Omsorgsdage og §56 Dagpengeloven i opgørelsen.
Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at COVID-19 relateret
fravær indgår i opgørelsen fra 1. januar 2022 for måneder, hvor COVID-19
ikke er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.
Principperne for opfølgning over for skoler med et ekstraordinært stort
vikartilskudsforbrug kan ses her.

Øvrige
Timesats for sygeundervisning
I 2022 ydes der tilskud til sygeundervisning med 238 kr. pr. undervisningstime á 60 minutter. Kørselsudgifter refunderes efter statens satser for
almindelig godkendt kørsel.
Sygeundervisning skal være varetaget af skolens ansatte for at udløse
tilskud fra Fordelingssekretariatet
Vi er vidende om, at ”Skolen Fri” har henvendt sig til frie grundskoler med
tilbud om at varetage blandt andet sygeundervisning for skolerne.
Fordelingssekretariatets bestyrelse har drøftet henvendelsen og fastslået,
at sygeundervisning – for at være tilskudsberettiget – skal være varetaget
af ansatte på skolen, og skolerne vil derfor ikke kunne få tilskud til
sygeundervisning, der er varetaget af ”Skolen Fri” eller andre eksterne
udbydere.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.
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