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Data- og behandlingshjemler                 Senest opdateret i august 2022 

Denne oversigt over Fordelingssekretariatets data- og behandlingshjemler omhandler grundlaget for sekretariatets administration af nedenstående 

tilskud. Såfremt deres ønskes et overblik over sekretariatets data- og behandlingshjemler omhandlende behandlingen af persondata, henvises der 

til vores persondatapolitik, der findes på fskr.dk. 

Data Systemer Hjemmel 

Eunomia DATABASE 

Friplads 

Eunomia Friskoleloven § 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af foræl-

drebetalingen for skolefritidsordninger og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafde-

ling inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskud til nedbringelse af skole-

penge og forældrebetaling for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for ophold på en 

kostafdeling fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvor-

vidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene, forældrebetalingen eller opholdet. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. (…) Med forældrenes samtykke kan fordelingssekretariatet efter an-

modning fra en fri grundskole elektronisk indhente de økonomiske oplysninger fra skattemyndig-

hederne, der er nødvendige for varetagelsen af sekretariatets opgaver i henhold til § 17, stk. 1. 

 

Tilskudsbekendtgørelse § 14. Tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse 

af forældrebetalingen for skolefritidsordning efter lovens § 17, stk. 1, administreres af Forde-

lingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder: 

C. Vedrørende Friplads- og opholdsstøtte: 

1. Nedbringelse af skolepenge. 

2. Nedbringelse af SFO-betaling. 

3. Nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. 
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Brev fra CPR af 6. juni 2005 

 

Samtykkeerklæring  

  

Eunomia DATABASE 

Vikar 

Eunomia Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, 

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og 

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentie-

ring og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder 

efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. Fordelingssekretariatet fordeler endvidere tilskuddet efter stk. 1, 

nr. 7, mellem skolernes foreninger. Fordeling af tilskud til lærernes efteruddannelse kan forde-

lingssekretariatet efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, overlade til 

skoleorganisationer og lignende, der virker inden for lovens område. Børne- og undervisningsmi-

nisteren kan tillægge fordelingssekretariatet yderligere opgaver af administrativ karakter på de 
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frie grundskolers område. Fordelingssekretariatet kan fra skolerne indhente de oplysninger, der 

er nødvendige for varetagelsen af dets opgaver i henhold til 1. og 3. pkt.  

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

A. Vedrørende vikarområdet: 

1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børneha-

veklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning 

 

Eunomia DATABASE 

Ansættelsesregister 

Eunomia Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan tillægge fordelingssekretaria-

tet yderligere opgaver af administrativ karakter på de frie grundskolers område. 

 

Friskoleloven §20b, stk. 2. Børne- og Undervisningsministeriet kan endvidere indkalde oplysnin-

ger fra det fordelingssekretariat, der er nævnt i § 11, stk. 3, og Deutscher Schul- und Sprachve-

rein für Nordschleswig om økonomiske forhold, herunder regnskaber, husleje- og ejendomsafta-

ler samt statistiske oplysninger. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at sådanne 

oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal 

ske. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

D. Fordelingssekretariatets øvrige opgaver: 

1. Drift og vedligeholdelse af et lærerregister over samtlige ledere mv., lærere og bør-

nehaveklasseledere ved friskoler og private grundskoler. 

2. Udarbejdelse af Forhandlingsstatistik til Børne- og Undervisningsministeriet og Fi-

nansministeriet 

3. Udarbejdelse af øvrig statistik vedr. friskoler og private grundskoler 
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Eunomia DATABASE 

Fil-upload Befordring 

(generel) 

Eunomia Finansloven 20.22.02. Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de 

regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Tilskud udløst på baggrund af ansøgning under 

§ 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af 

Fordelingssekretariatet, der får udbetalt tilskuddet kvartalsvist forud pr. 1. januar, pr. 1. april, pr. 

1. juli og pr. 1. oktober i lige store rater. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

B. Vedrørende elevbefordring: 

1. Befordring mellem hjem og skole. 

2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap. 

3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution.  

 

Eunomia DATABASE 

Stamdata 

 

Eunomia Omfattet af de nævnte hjemler eller hjemmel ikke påkrævet. 

Sweco Afstandsbe-

regning Befordring 

Afstand Finansloven 20.22.02. Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de 

regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Tilskud udløst på baggrund af ansøgning under 

§ 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af 

Fordelingssekretariatet, der får udbetalt tilskuddet kvartalsvist forud pr. 1. januar, pr. 1. april, pr. 

1. juli og pr. 1. oktober i lige store rater. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

B. Vedrørende elevbefordring: 

1. Befordring mellem hjem og skole. 

2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap. 

3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution.  
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FSKR befordrings-

data elever/skoler 

(sikret fællesdrev) 

Excel Finansloven 20.22.02. Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de 

regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Tilskud udløst på baggrund af ansøgning under 

§ 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af 

Fordelingssekretariatet, der får udbetalt tilskuddet kvartalsvist forud pr. 1. januar, pr. 1. april, pr. 

1. juli og pr. 1. oktober i lige store rater. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

B. Vedrørende elevbefordring: 

1. Befordring mellem hjem og skole. 

2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap. 

3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution.  

 

Forhandlingsstati-

stikken 

Esame Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

D. Fordelingssekretariatets øvrige opgaver: 

1. Drift og vedligeholdelse af et lærerregister over samtlige ledere mv., lærere og bør-
nehaveklasseledere ved friskoler og private grundskoler. 

2. Udarbejdelse af Forhandlingsstatistik til Børne- og Undervisningsministeriet og Fi-
nansministeriet 

 

Mapper/sager Generelt befordringstil-

skud 

 

Se ovenfor under befordring 

Mapper/sager Befordring brobygning Friskoleloven § 17, stk. 3. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse 

med introduktionskurser og brobygning inden for en bevilling, der fastsættes på de årlige finans-

love. Tilskuddet fordeles til de enkelte skoler af fordelingssekretariatet, jf. § 11, stk. 3, som fast-

sætter kriterier for fordelingen, herunder om egendækning. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 
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Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

B.    Vedrørende elevbefordring: 

1. Befordring mellem hjem og skole. 

2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap. 

3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution.  

 

Mapper/sager Befordring syge Friskoleloven § 17, Stk. 2. Staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter mellem 

skole og hjem af syge elever inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Tilskudsbekendtgørelsen § 13. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler admi-

nistrerer tilskud til skoler efter lovens § 17, stk. 2. Efter kriterier fastsat af Fordelingssekretariatet 

for friskoler og private grundskoler kan en skole enten selv etablere en særlig befordringsord-

ning, eventuelt mod en vis betaling fra eleven, eller i ganske særlige tilfælde indgå en aftale med 

forældrene om, at forældrene mod en vis godtgørelse selv sørger for befordringen. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

B.   Vedrørende elevbefordring: 

1. Befordring mellem hjem og skole. 

2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap. 

3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution.  
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Mapper/sager Befordring handikap-

pede 

Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,  

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og  

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentie-

ring og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder 

efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Tilskudsbekendtgørelsen § 18. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler admi-

nistrerer tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap og tilskud til støt-

teundervisning i dansk for tosprogede elever, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 2 og 3. Fordelingssekreta-

riatet fastlægger betingelser for tilskud og for udbetaling af tilskud til skolerne samt procedurer 

for skolernes ansøgning. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 
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B. Vedrørende elevbefordring: 

1. Befordring mellem hjem og skole. 

2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap. 

3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution.  

 

Mapper/sager Efterindtægt Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,  

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og  

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentie-

ring og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder 

efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

A. Vedrørende vikarområdet: 



Side 9 af 14 
 

1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børneha-

veklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning 

2. Efterindtægter. 

3. Sygeundervisning. 

4. Fordeling af midler til efteruddannelse og kursusdeltagelse. 

5. Fratrædelsesordninger. 

 

Mapper/sager Sygeundervisning Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,  

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og  

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentie-

ring og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder 

efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 
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Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

A. Vedrørende vikarområdet: 

1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børneha-

veklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning 

2. Efterindtægter. 

3. Sygeundervisning. 

4. Fordeling af midler til efteruddannelse og kursusdeltagelse. 

5. Fratrædelsesordninger. 

 

Mapper/sager Fratrædelser Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a. til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,  

b. til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og  

c. til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentie-

ring og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder 

efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 
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Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

A. Vedrørende vikarområdet: 

1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børneha-

veklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning 

2. Efterindtægter. 

3. Sygeundervisning. 

4. Fordeling af midler til efteruddannelse og kursusdeltagelse. 

5. Fratrædelsesordninger. 

 

Mapper/sager Certificeringstilskud Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,  

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og  

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentie-

ring og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder 

efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 
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Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

D.    Fordelingssekretariatets øvrige opgaver 

4. Tilskud til skoleforeningers fælles opgaver i forbindelse med tilsyn. 

 

Mapper/sager Støtteundervisning til 

tosprogede 

Friskoleloven § 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven: 

1) Et særligt tilskud 

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,  

b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og  

c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor. 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har 

brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferenti-

ering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, 

jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herun-

der efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

6) Et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler. 

7) Et særligt tilskud til de frie grundskolers foreninger til varetagelse af fælles opgaver om 

tilsyn, jf. §§ 9 b-9 e. 

 

Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 
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Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. 

 

Tilskudsbekendtgørelsen § 18. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler admi-

nistrerer tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap og tilskud til støt-

teundervisning i dansk for tosprogede elever, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 2 og 3. Fordelingssekreta-

riatet fastlægger betingelser for tilskud og for udbetaling af tilskud til skolerne samt procedurer 

for skolernes ansøgning. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

D.    Fordelingssekretariatets øvrige opgaver 

5. Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever. 

 

Mapper/sager Vikarportioner Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. Fordelingssekretariatet fordeler endvidere tilskuddet efter stk. 1, 

nr. 7, mellem skolernes foreninger. Fordeling af tilskud til lærernes efteruddannelse kan forde-

lingssekretariatet efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, overlade til 

skoleorganisationer og lignende, der virker inden for lovens område. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

A. Vedrørende vikarområdet: 

1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børneha-

veklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning 

2. Efterindtægter. 

3. Sygeundervisning. 

4. Fordeling af midler til efteruddannelse og kursusdeltagelse. 
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5. Fratrædelsesordninger. 

 

Mapper/sager Kursusbevilling Friskoleloven § 11, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene ef-

ter stk. 1, nr. 2, 3 og 5, og § 17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af børne- 

og undervisningsministeren. Fordelingssekretariatet fordeler endvidere tilskuddet efter stk. 1, 

nr. 7, mellem skolernes foreninger. Fordeling af tilskud til lærernes efteruddannelse kan forde-

lingssekretariatet efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, overlade til 

skoleorganisationer og lignende, der virker inden for lovens område. 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder. 

A. Vedrørende vikarområdet: 

1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børneha-

veklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning 

2. Efterindtægter. 

3. Sygeundervisning. 

4. Fordeling af midler til efteruddannelse og kursusdeltagelse. 

5. Fratrædelsesordninger. 

 

 


