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Fordelingssekretariatet 
 
 
COVID-19 

 
Vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 
 
Vi arbejder på et regelgrundlag vedrørende vikartilskud ved COVID-19 
relateret fravær og på at gøre det muligt at indberette fraværet i Eunomia. 
 
Skolen skal vente med at indberette COVID-19 relateret fravær, til vi har 
løsningen klar. Det vil være muligt at indberette COVID-19 relateret fravær 
for de måneder, hvor ansøgningsfristen er overskredet. Nærmere 
information følger snarest muligt. 

 
 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af 
COVID-19 
 
På baggrund af en økonomisk hjælpepakke indføres, med virkning fra 1. 
april 2020, et særligt fripladstilskud til forældre som har oplevet en væsentlig 
forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. 
 
Vi arbejder på et regelsæt og ansøgningsmateriale til brug for forældres og 
skolers ansøgning om tilskuddet. Nærmere information følger snarest 
muligt. 
 
 
Kommende frister 
 
30. april                       Ansøgning om vikartilskud for februar og marts måned. 

1. maj Indsendelse af redegørelse for fordeling af 
fripladstilskud for skoleåret 2019/20 (både 
skolepenge og SFO-betaling). 

1. maj Indsendelse af redegørelse for fordeling af 
opholdsstøtte for skoleåret 2019/20. 

1. maj Indsendelse af ledelses- og revisorerklæring om 
skolens vikartilskud i 2019 (Vikarattestation). 

 15. maj Bekræfte at lønoplysninger i Ansættelsesregistret er 
ajourført med henblik på udtræk til Forhandlings-
statistik 2020. 
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 31. maj Ansøgning om vikartilskud for april måned. 

1. juni Ansøgning om tilskud til befordring for elever med 
svære handikap for skoleåret 2020/21. 

 
Her finder du årets frister. 
 
 
Fristforlængelser: 
 
• Fristen for indberetning af vikartilskud for februar 2020 er forlænget til 

30. april 2020. 
• Fristen for at aflevere vikarattestation for 2019 er forlænget til 1. maj 

2020. 
• Fristen for aflevering af fripladsredegørelse for 2019/20 er forlænget til 

1. maj 2020. 
• Fristen for ansøgning om tilskud til befordring af elever med svære 

handikap 2020/21 er forlænget til 1. juni 2020. 
 
 
 
Friplads- og opholdsstøtte 
 
 
Forældreansøgningsskema – tilskud friplads 2020/21 
 
Forældreansøgningsskemaer til brug for ansøgning om tilskud i skoleåret 
2020/21 findes nu i Eunomia. 
 
Forældreansøgningsskemaet findes således: 
1.  Log på Eunomia 
2.  Vælg Fripladstilskud 
3.  Vælg skoleåret 2020/21 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår) 
4.  Under "Udskrifter" vælges "Forælderansøg." 
 
Ved henvendelse til jeres sagsbehandler er det muligt, at få et engelsk 
forælderansøgningsskema. 
 
Det er også muligt på skolens danske forældreansøgningsskema, at få 
tilføjet et felt til oplysning om antal hjemmeboende børn. 
 
Fordelingsnøgler findes under "Udskrifter", 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 forskuds-opgørelse 
ved ansøgningen. 
 
Skolernes frist for elektronisk indberetning af skolernes fripladsansøgning 
for skoleåret 2020/21 er den 15. september 2020. 
 
 
 

https://www.fskr.dk/kalender/201920/ansoegnings-og-indberetningsfrister.aspx
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Befordring 
 
 
Tilskud til befordring af elever med svære handikap i skoleåret 2020/21 
 
Ansøgning om befordringstilskud i skoleåret 2020/21 til allerede indmeldte 
og tilskudsberettigede elever med svære handikap skal indsendes til 
Fordelingssekretariatet senest den 1. juni 2020.  
 
For elever med svære handikap, der indmeldes i skolen efter denne 
ansøgningsfrist og inden udgangen af skoleåret 2020/21, 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 
 
Ansættelsesregistrets løndele skal ajourføres til brug for Forhandlings-
statistikken for 2020. 
 
I løbet af uge 18 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 2020. 
 
 

 

https://www.fskr.dk/tilskud/befordring/vejledninger.aspx
https://www.fskr.dk/tilskud/befordring/ansoegningsmateriale.aspx

