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Fordelingssekretariatet 
 
 
COVID-19 

 
Vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 
 
Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet at supplere 
administrationsgrundlaget om vikartilskud med mulighed for at yde tilskud 
ved fravær i forbindelse med COVID-19. 
 
Det er nu muligt at indberette COVID-19 relateret fravær i Eunomia. 
 
Tilskuddet har tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020. For COVID-19 
relateret fravær i februar, marts og april – hvor ansøgningsfristen formelt er 
overskredet - skal skolen kontakte Fordelingssekretariatet, når 
vikarskemaerne er oprettet i Eunomia. Så sørger vi for, at skemaerne kan 
indberettes. For COVID-19 relateret fravær i maj udsættes ansøgningsfristen 
fra 30. juni til 31. august. Ved indberetning efter 30. juni skal skolen kontakte 
Fordelingssekretariatet, når vikarskemaerne er oprettet i Eunomia. 
 
For hvert COVID-19 relateret fravær skal skolen indsende en tro og love-
erklæring, som findes på www.fordelingssekretariatet.dk, under Blanketter, 
Vikar. Se her. 
 
Reglerne om vikartilskud ved fravær i forbindelse med COVID-19 findes på 
Fordelingssekretariatets hjemmeside. Se her. Reglerne er opdateret den 22. 
juni 2020. 

 
 
Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af 
COVID-19 
 
Skolernes ansøgninger om COVID-19 fripladstilskud til og med maj 2020 
udbetales til skolerne den 29. juni 2020. Skolen modtager ikke et 
udbetalingsbilag. Tilskudsbeløbet vil svare til skolens ansøgte beløb. I de 
tilfælde, hvor skolens ansøgte beløb er blevet rettet/ændret af 
Fordelingssekretariatet, har skolen fået besked herom. 
 
Fremadrettet skal vi bede om at: 
 
• Skolen indhenter ”bekræftelse for opretholdelse af ansøgning” fra de 

forældre, der søgte om COVID-19 tilskud i sidste måned. Bekræftelsen 
er en betingelse for, at ansøgningen fortsat opretholdes og for at 

mailto:fskr@fskr.dk
http://www.fordelingssekretariatet.dk/
https://www.fskr.dk/blanketter/vikar.aspx
https://www.fskr.dk/media/138854/vikartilskud_ved_frav_r_i_forbindelse_med_covid-19.pdf
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Vikar: 
 
• Vikartilskud i 

ferieperioder 
 

• Husk at ajourføre 
ansættelser, der 
anvendes ved ansøgning 
om vikartilskud 

 
 
Øvrige: 
 
• Støtteundervisning i 

dansk for tosprogede 
elever for skoleåret 
2020/21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Udgivelsesplan 2020: 
 
31. august 
28. september 
26. oktober 
23. november 
14. december 
 

skolen må medtage eleven på skoleansøgningen til 
Fordelingssekretariatet. 

• Skolen kun indsender én skoleansøgning hver måned. Vent med at 
indsende skoleansøgning for juni og juli til i starten af august, da I 
derved sikrer jer, at I kan få alle indkomne forælderansøgninger til og 
med juli med til afregning i august. 

• Skolen altid henter blanketterne på Fordelingssekretariatets 
hjemmeside under ”Blanketter”/”Friplads”. Derved sikres det, at det 
altid er opdaterede ansøgningsblanketter der anvendes. Link til 
blanketterne på hjemmesiden er her. 

 
Vi har samlet ofte stillede spørgsmål og svar vedr. COVID-19 fripladstilskud 
og gjort dem tilgængelige på hjemmesiden under ”Friplads”/”COVID-19 
fripladstilskud”/”Ofte stillede spørgsmål og svar”. Se her. 
 
 
Orienteringsdagene gennemføres ikke i år 
 
Som følge af COVID-19 afholdes orienteringsdagene ikke i år. Vi ser frem til 
at kunne afholde dem igen i 2021. 
 
 
Sommerferie 
 
Fordelingssekretariatet vil gerne sige tak for samarbejdet i det snart 
forgangne skoleår og ønsker alle en rigtig god sommerferie. 
 
Fordelingssekretariatet holder sommerferie i ugerne 28-31, begge inkl. Vi 
træffes igen mandag den 3. august 2020.  
 
 
Kommende frister 
 

30. juni Ansøgning om vikartilskud for maj måned.   

10. august Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud for juni og 
juli måned. 

  

31. august Ansøgning om vikartilskud for juni og juli måned. 
 

  

  1. september Indsendelse af protokol og ledelseserklæring om 
anvendelse af tilskud til støtteundervisning i dansk 
for tosprogede elever for skoleåret 2019/20. 
 

  

  1. september  Indsendelse af sager vedr. befordring af syge og 
invalide elever i perioden 1/1 - 30/6 2020. 
 

  

  1. september  Indsendelse af skolens bilagsdokumentation vedr. 
befordring af elever med svære handikap for 
perioden 1/1 - 30/6 2020. 
 

  

https://www.fskr.dk/tilskud/friplads/covid-19-fripladstilskud/ansoegningsmateriale.aspx
https://www.fskr.dk/media/138901/ofte_stillede_spsm-svar.pdf
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  1. september  Ansøge om tilskud til sygeundervisning for 
perioden 1. januar – 30/6 2020. 
 

  

    1. september Indsendelse af anmodning om udbetaling af 
udgifter i forbindelse med befordring til 
introduktionskurser, brobygningsforløb mv. for 
perioden 1/1 – 30/6 2020. 

  

15. september  Indberetning af ansøgning om fripladstilskud til 
skolepenge, SFO-betaling og opholdsstøtte for 
skoleåret 2020/21. 
 

  

    Her finder du årets frister. 
 
 

 
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
file://1002CTX1/Folders$/A%20F%C3%A6llesadministration/47%20Informationsvirksomhed/ServiceNyt0420/www.fordelingssekretariatet.dk


ServiceNyt 6-2020  Side 4 af 5 
 
  

Befordring 
 
 
Udbetaling af rådighedsbeløb vedr. elevbefordring til 
brobygningsforløb mv. 
 
Hvis skolen har søgt og fået tilsagn om tilskud til befordring til 
introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted, kan der nu søges 
om udbetaling af tilskud. 
 
Skoler, der i perioden januar – juni 2020 har haft en befordringsudgift i 
forbindelse med introduktionskurser m.v., kan indsende formularen 
"Anmodning om udbetaling af udgifter i forbindelse med befordring til 
introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2019/20" 
til Fordelingssekretariatet senest 1. september. Der skal ikke vedlægges 
bilag, men de skal opbevares på skolen som dokumentation. 
 
Formularen skal underskrives af skolelederen, og der kan anmodes om 
udbetaling af udgifter til befordring op til størrelsen af det beregnede 
tilskudstilsagn (rådighedsbeløb), som skolen har fået meddelelse om den 3. 
december 2019. Udbetalingsformularen findes her. 
 
 
Udgifter til befordring af syge elever 2019/20 
 
Vi skal bede om, at alle sager vedrørende befordring af syge elever i 2019/20 
indsendes til afregning i Fordelingssekretariatet senest den 1. september 
2020.  
 
 
Udgifter til befordring af elever med svære handikap i perioden 1/1– 
30/6 2020 
 
Vi skal bede om, at der indsendes bilagsdokumentation for kørsel med 
elever med svære handikap i perioden 1. januar – 30. juni 2020. Bilagene 
(taxaregninger, forældres kørselsregnskab og udgifter til lægeerklæring) 
indsendes til afregning i Fordelingssekretariatet senest den 1. september  
2020. De faktiske udgifter opgøres af Fordelingssekretariatet, det endelige 
tilskud beregnes, og der foretages eventuel regulering senest 1. oktober 
2020.  
 
 
Erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring i skoleåret 
2019/20 
 
Skolen vil i august måned modtage en erklæring om anvendelse af tilskud 
til generel befordring. Erklæringen skal underskrives, og eventuelt 
overskydende befordringstilskud skal tilbagebetales til 
Fordelingssekretariatet.  
 
Skolen bedes vente med at indbetale overskydende tilskud, til erklæringen 
er modtaget fra Fordelingssekretariatet, så erklæring og indbetaling kan 
følges ad. 

 

https://www.fskr.dk/blanketter/befordring.aspx
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Generel befordring og befordring til brobygningsforløb mv. i skoleåret 
2020/21 
 
Information vedrørende ansøgning til generel befordring mellem skole og 
hjem og tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og 
praktiksted fremsendes til skolens mailadresse i september måned 2020.  
 
 

 
Vikar 
 
 
Vikartilskud i ferieperioder 
 
Vær opmærksom på, at der ikke kan søges om vikartilskud i perioder, hvor 
der er planlagt ferie for den fraværende. Med ferie menes i denne 
sammenhæng ferie i henhold til ferieloven. 
 
 
Husk at ajourføre ansættelser, der anvendes ved ansøgning om 
vikartilskud 
 
Som udgangspunkt skal læreransættelserne i Ansættelsesregistret 
ajourføres 1 gang årligt i forbindelse med lønindberetning pr. 30. april til 
Forhandlingsstatistikken. 
 
Men det er vigtigt, at ansættelserne også ajourføres, hvis de anvendes ved 
ansøgning om vikartilskud for at undgå fejl i vikartilskudsberegningen. Det 
kan være, hvis den ansatte får ændret beskæftigelsesgraden, overgår til 
fleksjob, holder orlov o.a. 
 
 
 

   Øvrige  
 
 
Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2020/21 
 
Protokolmateriale til brug for registrering af støtteundervisning i skoleåret 
2020/21 kan findes her.  
 
Ansøgningsmaterialet vil være tilgængeligt på Fordelingssekretariatets 
hjemmeside i august måned 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.fskr.dk/tilskud/oevrige/stoetteundervisning-i-dansk-for-tosprogede/ansoegningsmateriale.aspx

