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Formål

At yde tilskud, når en ansat er fraværende med løn, og 
skolen ansætter en vikar for den fraværende.
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Område

 Vikartilskuddet omfatter fravær for alle personalegrupper, der har 
arbejdsopgaver relateret til elever i 0. – 10. klasse.

 Men omfatter ikke fravær for ansatte i børnehaver, førskoleordninger, 
efterskoler eller gymnasier.

 Ikke tilskud, når ansatte på arbejdsmarkedsordninger (flexjob o.a.) er 
fraværende eller vikarer.

 Tilskud pga. barsel mv. omfatter kun ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere.

 Ikke tilskud ved brug af vikarbureauer
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Betingelser for vikartilskud

 Fraværsarten og fraværsperioden er 
”vikartilskudsberettiget”

 Fraværet er lønnet

 En vikar har varetaget den fraværendes arbejde

 Vikartimerne har medført en ekstraudgift

 Ansættelsesregistret er ajourført

 Ledelseserklæring og revisorerklæring (”Vikarattestation”)
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Vikarudgift

Der ydes vikartilskud, hvis vikaren er:

 Timelønnet vikar (”løs” vikar).

 Månedslønnet vikar, ansat i et længerevarende vikariat –
f.eks. barselsfravær.
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Vikarudgift

Der ydes vikartilskud, hvis vikaren er:

 Lærer/børnehaveklasseleder, der varetager løse vikartimer, 
hvis vikartimerne er en aktivitet ud over vikarens ”egne” 
opgaver eller indgår i en pulje af vikartimer, der er taget 
højde for i vikarens arbejdstid.

 Pædagogisk eller teknisk/administrativt personale, der 
varetager løse vikartimer, hvis vikartimerne udbetales som 
over- eller merarbejde.

6



Vikarudgift

 Der ydes ikke vikartilskud, hvis øverste leder, øvrige ledere 
eller SFO-afdelingsledere varetager løse vikartimer.

 Når øverste leder, øvrige ledere eller SFO-afdelingsledere 
vikarierer, ydes der vikartilskud, hvis lederen er konstitueret 
i en anden leders fravær.
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Vikarudgift

Der ydes vikartilskud, hvis vikaren er ”Vikar for vikaren”

 Vikaren for en af skolens faste lærere, der har fået 
suspenderet egne timer for selv at være vikar.

 Vikaren for en månedslønnet barselsvikar, der f.eks. er 
blevet syg.
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Vikartilskud ved barsel, adoption og sorgorlov

 Fordelingssekretariatet yder vikartilskud ved fravær pga. 
barsel og adoption

 Fordelingssekretariatet yder vikartilskud ved fravær pga. 
sorgorlov i forbindelse med barns død

 Tilskuddene ydes ved fravær for ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere
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Vikartilskud i Eunomia

• Nyttig viden vedr. vikartilskud

• Tilskudsberettigede fravær og timesatser

• Introduktion til Vikartilskud i Eunomia

• Opbygning af et vikarskema

• Oprette og genbruge tidligere vikarskemaer

• Dokumentation f.eks. ved sygdom 

• Send filer sikkert 

• Over/merarbejde pædagogisk eller teknisk/administrativt personale 

• Livepræsentation af Eunomia incl. opsummering

• Nyttigt materiale på hjemmesiden
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Nyttig viden vedr. vikartilskud

• Alle personalegrupper (vedr. grundskolen)

• Ej vikarbureau

• Ej ansatte på arbejdsmarkedsordninger

• Ej tilskud i planlagte ferier

• Månedlige ansøgningsfrister

• Dispensation én gang pr. kalenderår
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Tilskudsberettigede fraværsarter/timesatser 2022 
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Vikartimesatser 2022
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Introduktion til Vikartilskud i Eunomia
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Introduktion til Vikartilskud i Eunomia
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Opbygning af et vikarskema 
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Opbygning af et vikarskema – øverste halvdel
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Opbygning af et vikarskema – nederste halvdel 
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Opret nyt vikarskema
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Angiv måned og vælg fraværende i ”Basisoplysninger” 
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Opret fraværsperiode i ”Fravær & Tilskud”  
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Find vikaren i ”Fravær & Tilskud” 
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Advarsel og meddelelse i ”Fravær & Tilskud”   

24



Ajourfør fraværende direkte via vikarskemaet
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Opret barselsperiode via ”Beskæftigelsesperioder”
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Genberegn vikarskemaet og gem med meddelelse 
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Indberet vikarskema
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Udskriv det indberettede vikarskema
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Genbrug tidligere vikarskemaer (Gentag skema)
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Tilknyt vikar til fraværet
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Vikarperiode opdeles i to
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Tast timerne i de 2 perioder Eunomia har oprettet 
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Dokumentation f.eks. ved sygdom 
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Dokumentation f.eks. ved sygdom
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Dokumentation f.eks. ved sygdom
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Send fil sikkert via Eunomia
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Send fil sikkert via Eunomia
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Over-/merarbejdstimer varetaget af pædagogisk og teknisk-
administrativt personale
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