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Introduktion
Hvem er vi 
Regelgrundlaget
Aktivitetsindberetning pr. 5. september 2022
Tilskud til specialundervisning for skoler uden beregningsgrundlag
Skolens leder og bestyrelsesformand 
Stamdata oplysninger
Her finder frie grundskoler oplysning om indberetning og vejledning, tilskud og 
tilskudsbreve, osv. 
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• Vibeke Knudsen
• Telefon: 2274 2068

• Tannie Maria Emefa Andersen
• Telefon: 3395 4840

• Fælles mail
• friegrundskoler@stukuvm.dk
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Tidsfrister
Vi har meget skarpe tidsfrister:

• Fordi vi bruger jeres indberetninger i mange sammenhænge
• Finanslovsforslag
• Ændringsforslag
• Tillægsbevilling
• Statistik
• Og meget mere
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Regelgrundlaget

• Friskoleloven 
• Bekendtgørelse  af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (LBK nr. 1656 af 09/08/2021)

• Tilskudsbekendtgørelsen
• Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. (BEK nr. 1833 af 18/12/2015)

• Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
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Mindsteelevtalskrav
• § 19. Tilskud i henhold til denne lov kan kun ydes til skoler, der sammenlagt i 

børnehaveklasse og på 1.-7. klassetrin har mindst 32 elever beregnet enten som 
elevtallet pr. 5. september året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene pr. 5. 
september året før finansåret og de 2 forudgående år. Der kan dog ydes tilskud til skoler 
fra skoleårets begyndelse svarende til de takster, der er fastsat på finansloven, jf. § 11, stk. 
6, hvis antallet af elever sammenlagt i børnehaveklasse og på 1.-7. klassetrin pr. 5. 
september er mindst 32. 

• For skoler med kostafdeling, jf. § 2, stk. 4, gælder betingelserne i 1. og 2. pkt. dog for 
børnehaveklasse til og med 9. klassetrin. En nyoprettet skole skal i det første skoleår pr. 
5. september have mindst 14 elever og i det andet skoleår pr. 5. september mindst 24 
elever, jf. dog § 13, stk. 2, om kostafdelinger. 
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Klassetrinskrav

• § 2. En fri grundskole skal, jf. dog § 41, den 5. september i skoleåret med de 
begrænsninger, der følger af stk. 2, have mindst

1) ni elever i alt på børnehaveklassetrin og 1. og 2. klassetrin,
2) seks elever i alt på 3. og 4. klassetrin og
3) ni elever i alt på 5.-7. klassetrin.

• Stk. 2. En nyoprettet skole skal opfylde kravet i stk. 1, nr. 1, senest i skolens tredje 
skoleår, kravet i stk. 1, nr. 2, senest i skolens femte skoleår og kravet i stk. 1, nr. 3, senest i 
skolens ottende skoleår.
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Specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand
Friskoleloven:

§ 3. En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af børne- og 
undervisningsministeren,

1) give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, 
hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 
undervisningstimer à 60 minutter ugentligt.

Stk. 4. Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.



Specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand
For at en elev kan indgå i aktivitetsindberetningen pr. 5/9, skal skolen opfylde en række betingelser:

1. Eleven modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, dvs. eleven modtager 
støtte i mindst 9 ugentligt undervisningstimer (12 lektioner à 45 minutter) 

2. Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR i skolekommunen om, at elevens 
støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer

3. Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

Skolen skal desuden: 
• systematisk og løbende evaluere indsatsen over for elever, der modtager specialundervisning. 
• redegøre særskilt for tilskuddets anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.
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Beregningsgrundlag for 
specialundervisningsaktivitet

• Taxametermodel med takster pr. elev, der modtager specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand

• Specialundervisningstilskuddet beregnes på baggrund af antallet af 
specialundervisningselever pr. 5. september i året før finansåret

Eksempelvis ydes tilskud for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023 på grundlag af antal 
tilskudsberettigede elever pr. 5. september 2022, som indberettes af skolerne i september/oktober 2022. 

• Tilskuddet reguleres ikke, hvis skolen efter den 5. september optager nye 
elever, der modtager specialundervisning, ligesom der heller ikke modregnes i 
tilskuddet, hvis en elev der er indberettet stopper på skolen efterfølgende. 



• Der kan ikke dispenseres for, at de tre tilskudsbetingelser er opfyldt den 5. 
september. Skoler uden beregningsgrundlag kan få en individuel beregning.

• Friskoleloven § 11 b, stk. 5 om aktivitetskrav: 
Det er en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning og 
anden specialpædagogisk, at skolen i finansåret har en eller flere elever, der opfylder 
tilskudsbetingelserne i samlet set mindst 50 skoledage. 

Beregningsgrundlag for 
specialundervisningsaktivitet



Aktivitetskrav – 50 dages SPS i 
indeværende finansår
• Skolen skal have en eller flere elever, der modtager specialundervisning eller 

anden specialpædagogisk bistand i samlet mindst 50 skoledage inden for det 
finansår, hvor tilskuddet bliver udbetalt. Alle forårets uger og alle efterårets 
uger kan indgå i optællingen.

• Oversat til 10 ugers specialundervisning, uanset om eleven reelt kun har 
modtaget specialundervisning i fire dage pr. uge, fordi man skemamæssigt har 
lagt specialundervisningen på fire af skolens fem dage.

• Det kan også opfyldes ved, at to elever har modtaget specialundervisning i fem 
uger. Uanset om de to elever har modtaget specialundervisning sammen eller 
hver for sig. 
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Aktivitetsindberetning 
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• Frist: 3. oktober 2022



Elever
Elever, der skal medtages i opgørelsen, skal opfylde følgende betingelser:

• Elever i børnehaveklassen skal være fyldt 5 år inden 1. oktober 2022 og skolen må antage, 
at eleven vil kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. 
klasse året efter.

• Elever i 1. klasse skal være fyldt 6 år inden 1. oktober 2022.

• Eleven må ikke være fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Elever, der er fyldt 18 år ved 
skoleårets begyndelse, kan dog medtages, hvis den frie grundskole har indgået aftale med 
en kommune om undervisning af eleven. 
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Elever
• Eleven skal være indmeldt i skolen 5. september 2022 eller før, og faktisk have fulgt 

undervisningen siden indmeldelsen, bortset fra fravær på grund af sygdom og andet 
fravær med gyldig grund. 

• Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. 
september, skal medtages i opgørelsen over tilskudsberettigende elever, skal den 
modtagende skole kunne dokumentere, at den har modtaget oplysninger om skoleskift 
fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse 
med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens 
tidligere skole i hænde senest den 5. september 2022 klokken 12. 

• Send det i en mail !
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Elever
• Hvis den 5. september er en lørdag eller søndag, skal kopien være elevens 

tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag klokken 12.

• Eleven må ikke gå i børnehaveklasse for anden gang, medmindre det er særligt 
begrundet, og forældrene skriftligt har samtykket i, at eleven går to gange i 
børnehaveklasse. Kopi af samtykkeerklæring skal vedhæftes på indberetningsportalen.

• Forældremyndighedens indehavere eller en af forældremyndighedens indehavere skal bo 
i Danmark eller være dansk statsborger eller have haft opholdstilladelse i Danmark i 
mere end 5 år.

01-09-2022
Side 16



999 elever
• elever, der ikke skal registreres i CPR (diplomatbørn mv.).

• udenlandske elever, der har fået opholdstilladelse med henblik på at følge 
undervisningen i en dansk skole som led i en udveksling.

• elever, som i medfør af EU-retten eller EØS-aftalen er berettiget til at indgå i 
opgørelsen; herunder børn af grænsegængere.

• elever, der er kommet til Danmark som asylansøgere uden deres forældre og 
efterfølgende har fået opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven.
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Tilskud til specialundervisning for 
skoler uden beregningsgrundlag
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Frie grundskoler kan ansøge om en individuel 
beregning af specialundervisningstilskud uden 
beregningsgrundlag, jf. Friskolelovens § 11 b, stk. 1, 
4. pkt. såfremt de ikke tidligere har indberettet 
specialundervisningselever som en del af deres 
aktivitetsindberetning pr. 5. september
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Skolens ledelse
Det fremgår af lovens § 5, 

Stk. 7 - at den overordnede ledelse af skolen skal varetages af en bestyrelse, som 
er ansvarlig for skolens drift over for børne- og undervisningsministeren

Det fremgår af lovens § 6,

Stk. 1 - at skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen.
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Stamdataoplysninger
Tilskudsbetingelse styrelsen har nedenstående oplysninger:

• Skolekode og cvr-nr.
• Skolenavn (vedtægtsændring)

• Adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside
• Skoleleder

• Yderligere oplysninger om bl.a. skoletype (grundskole med overbygning 7.-10 kl.)

• Tilsynsførende og bestyrelsesformand

• Oplysninger om revisor
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Stamdataoplysninger
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Stamdataoplysninger
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Børne- og 
undervisningsministeriets 
hjemmeside
• www.uvm.dk
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Portalerne
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Workflow

friegrundskoler@stukuvm.dk



Kontakt
• Tilskud

• friegrundskoler@stukuvm.dk
• Vibeke B. Knudsen
• Tannie Maria Andersen 

• Regnskab
• trr-support@stukuvm.dk
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Nyttige links
• https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/frie-

grundskoler/tilskud-til-frie-grundskoler

• https://indb.stil.dk/pls/pilot/!indb.menu

• https://brevportalen.uvm.dk/

• https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/frie-grundskoler

• http://regnskabsportal.uvm.dk/
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