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Det kan – især for nye og nyere medarbejdere i 
skolernes administration – være en stor og 
uoverskuelig opgave at finde ud af, hvordan man 
som skole sikrer sig de tilskud, som man er 
berettiget til. 

 
Der er mange tilskudsregler, vejledninger og 
tidsfrister, som man skal holde styr på.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og 
Fordelingssekretariatet gennemfører derfor en 
orienteringsdag især for nye og nyere 
medarbejdere i skolernes administration.  
 

Dagen har til formål at give deltagerne et godt 
overblik over tilskudsmulighederne og den hjælp og 
de værktøjer, som skolerne kan få adgang til. 

 

Samtidig håber vi med dagen, at give mulighed 
for at danne små personlige netværk, som i 
dagligdagen efterfølgende kan være en hjælp og 
støtte for den enkelte. 

 

Orienteringsdagen afholdes: 
 

• Den 31. august 2022 på Scandic Silkeborg. 

 

• Den 1. september 2022 på 

Fordelingssekretariatet i Slagelse.  

 

• Den 5. september 2022 på 

Fordelingssekretariatet i Slagelse. 
 
Programmet afvikles kl. 09.00-16.00, men der er 
morgenkaffe fra kl. 08.30. 

 

Tilmeldingsfristen er den 15. august 2022. 
Tilmelding kan foregå ved brug af dette link:  
https://forms.office.com/r/upesbwc5Er  
 
Pladserne fordeles efter ”først til mølle”-
princippet. Alle tilmeldte vil få besked om deres 
deltagelse. 
 
Det er gratis at deltage, men vi opkræver et gebyr 
på kr. 500, hvis du er tilmeldt og ikke møder op. 

https://forms.office.com/r/upesbwc5Er
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvar for beregning og udbetaling af statstilskud til 
uddannelsesinstitutioner – herunder frie grundskoler -, tilskudsregler, vejledning og instrukser mv. 

 
Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der har til formål at fordele og administrere en 
række særtilskud til frie grundskoler i henhold til Friskoleloven og anden lovgivning. 

Program 09.00 - 16.00 
 

 
1. Velkomst  
 

 
2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

• Indberetning til ministeriet af elever på de frie grundskoler pr.  5. september 2022 
o Regelgrundlag og gennemgang af indberetning 
o Vejledning til rettelse af indberetninger 

 

• Regler om indberetning  vedr.  specialundervisning 
 

• Ansøgning om individuel beregning af specialundervisningstilskud for skoler uden 
beregningsgrundlag 
 

• Opdatering  af  stamdata 
 
 

3. Fordelingssekretariatet 

• Fripladstilskud 
 

• Befordringstilskud 
 

• Ansættelsesregistret 
 

• Vikartilskud 
 

• Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning I dansk for tosprogede elever 
 

• Øvrige tilskud 
 
 


