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 Tro og love-erklæring vedrørende vikartilskud  

  på grund af COVID-19 relateret fravær 

  Anvendes for fraværsperioder, der er startet 23. november 2021 eller senere 

Oplysninger om skolen 

Oplysninger om den fraværende 
Navn Cpr.nr. Stilling 

Beskæftigelseskrav vedrørende ret til dagpenge 

□ Den ansatte opfylder ikke beskæftigelseskravet jf. sygedagpengeloven, og derfor er COVID-19

fraværet ikke dagpengeberettiget.

Er der udelukkende tale om COVID-19 relateret fravær? 

□ Den ansatte er udelukkende fraværende med COVID-19 relateret fravær.

Eller er der ”delvis sygdom”, ”delvis barsel” eller ”delvis graviditetsbetinget sygdom” 
samtidig med COVID-19? 

□ ”Delvis sygdom” sammen med COVID-19.

Skolen undersøger hos kommunen/jobcentret, hvor meget ”delvis sygdom” udgør af
beskæftigelsesgraden. Det COVID-19 relaterede fravær og ”delvis sygdom” skal indberettes i
Eunomia med hver sin fraværsperiode. Tro og love-erklæringen vedrører kun det

COVID-19 relaterede fravær.

□ ”Delvis barsel” sammen med COVID-19.

Det COVID-19 relaterede fravær og ”delvis barsel” skal indberettes i Eunomia med hver sin
fraværsperiode. Tro og love-erklæringen vedrører kun det COVID-19 relaterede fravær.

□ ”Delvis graviditetsbetinget sygdom” sammen med COVID-19.

Den ansatte er fraværende pga. COVID-19 og samtidig fraværende pga. ”delvis
graviditetsbetinget sygdom”. Det COVID-19 relaterede fravær og ”delvis graviditetsbetinget
sygdom” skal indberettes i Eunomia med hver sin fraværsperiode. Tro og love-erklæringen
vedrører kun det COVID-19 relaterede fravær.

Skolens navn Skolekode 
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Oplysninger om det COVID-19 relaterede fravær (kun ét kryds) 

COVID-19 fravær start (dato):____________ 

□ Fraværet skyldes et af følgende forhold:

a) den ansatte er konstateret smittet med COVID-19.

b) den ansatte er, som nær kontakt til en person smittet med COVID-19, i isolation i
overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.

 Denne type fravær (a – b) er dagpengeberettiget fra fraværets dag 1 for fravær fra og med 
 den 23. november 2021. 

 Formodet smittet med COVID-19 
 For ansatte, der ikke møder på arbejde, fordi de er formodet smittet med COVID-19, er der 
 ikke dagpenge fra første fraværsdag, og de er derfor ikke omfattet af COVID-19 
 vikartilskuddet. Det vil sige, at hvis de fortsat er fraværende efter 5 karensdage, kan 
 fraværet indberettes som almindelig sygdom. Hvis den ansatte testes positiv med  
COVID-19, skal fraværet indberettes som COVID-19, og fraværets startdato er den første 
dag, hvor den ansatte ikke kan arbejde på grund af symptomer på COVID-19. 
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  Tilskudsbetingelser 
De almindelige tilskudsbetingelser gælder, det vil sige, at den fraværende har fået løn under fraværet, 

  at en vikar har varetaget den fraværendes arbejde (eventuelt i form af fjernundervisning), og at der er 
udbetalt løn for vikartimerne. 

 

  Fordelingssekretariatet yder således tilskud i det omfang, den fraværendes opgaver er varetaget af en 
vikar, men det forudsættes, at den fraværende arbejder så meget som muligt hjemmefra. 

 
 
Indberetning i Eunomia 
Når tro og love-erklæringen er indsendt til Fordelingssekretariatet, indberettes fraværet i Eunomia. 
 
Hvis skolen på grund af en ansøgningsfrist ikke kan afvente, at tro og love-erklæringen kan underskrives, 
så skal skolen indberette fraværet og i fanebladet ”Dokumentation” markere ”Rekvireret” ud for tro og 
love-erklæringen. 
 
 
Regelgrundlag 
Regelgrundlag om vikartilskud i forbindelse med COVID-19 findes på www.fordelingssekretariatet.dk, se 
under Tilskud - Vikar. 
 
 
Undertegnede erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger vedrørende den ansattes fravær er 
korrekte. 

 

 

  Dato og øverste leders underskrift 
Dato 

 
Navn (Blokbogstaver) 
 

Underskrift 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erklæringen indsendes til Fordelingssekretariatet via Eunomia – ”Send fil”. 
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