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Fordelingssekretariatet 
 
 

1. Efterårsferie 
 
Fordelingssekretariatet er lukket i uge 42 på grund af efterårsferie. 

 
 
 

Befordring 
 
 

2. Ansøgning om tilskud til generel befordring i 
skoleåret 2022/23 

 
Vejledning vedrørende ansøgning om tilskud til generel 
befordring er udsendt på mail den 23. september 2022.  
 
Hvis skolen ønsker at søge tilskud til generel befordring, skal 
skolen senest 31. oktober indsende filen ”257 – Udtræk elever” via 
Eunomia (”Befordring – Send elevfil”) til Fordelingssekretariatet. 
Det er vigtigt, at eleverne er godkendt af bopælskommunen, før 
filen indsendes til Fordelingssekretariatet. 
 
Orientering om videregivelse af elevdata 
Vi forudsætter, at skolens forældre er orienteret om, at elevdata 
videregives til Fordelingssekretariatet. Dataene i ”257 – Udtræk 
elever” omfatter alle skolens elever, da alle elevers 
befordringsberettigede elevkilometre indgår i beregning  af 
skolens tilskud til generel befordring. 
 
Orienteringen kan f.eks. ske på skolens indmeldelsesblanket, eller 
hvor skolen ellers orienterer forældrene om, hvem skolen 
videregiver oplysninger til. 

September 
2022 
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3. Ansøgning om tilskud til befordring 

til introduktionskurser, 
brobygningsforløb m.m. i skoleåret 
2022/23 
 

Ansøgningsskemaet vedrørende tilskud til 
introduktionskurser og  
brobygningsforløb er udsendt på mail den 23.  
september 2022. 
 
Hvis skolen ønsker at søge befordringstilskud til 
brobygningsforløb m.m., skal ansøgningsskemaet 
være Fordelingssekretariatet i hænde senest den 
31. oktober 2022. 

 
 
 

4. Skolens erklæring om anvendelse af 
tilskud til generel befordring i 
skoleåret 2021/22 

 
Skoler, der har modtaget befordringstilskud i 
2021/22, har den 16.  august 2022 modtaget en 
erklæring om anvendelse af tilskud til generel 
befordring. Erklæringen skal underskrives af 
skolens ledelse, og eventuelt overskydende 
befordringstilskud skal tilbagebetales til 
Fordelingssekretariatet senest den 30. september 
2022. 
 
 
 

Vikar 
 

 
5. Vikartilskud i ferieperioder 

 
Vær opmærksom på, at der ikke kan søges om 
vikartilskud i perioder, hvor den fraværende under 
normale omstændigheder skulle have afholdt ferie, 
og der derfor ikke er en arbejdsplan for den 
fraværende, som vikaren kan vikariere i. Med ferie 
menes i denne sammenhæng ferie i henhold til 
ferieloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansættelsesregistret 

 
 

6. Lønstatistik 2022 for de frie 
grundskoler 

 
På baggrund af skolernes indberetninger til 
Forhandlingsstatistikken har vi udarbejdet 
lønstatistik pr. 30. april 2022 for ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere. 
 
Statistikken findes på 
www.fordelingssekretariatet.dk under 
Ansættelsesregister – Statistik. 

 
 

 
Øvrige 
 
 

7. Tilskud til supplerende sprogstøtte-
undervisning i dansk for tosprogede 
elever for skoleåret 2022/23 

 
Hvis skolen ønsker at søge tilskud til supplerende 
sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede 
elever for skoleåret 2022/23, skal 
ansøgningsmateriale senest den 1. oktober 2022 
indsendes sammen med handleplan(er) til 
Fordelingssekretariatet via Eunomia – ”Send fil”. 
 
Ansøgninger, der ikke er Fordelingssekretariatet i 
hænde senest 1. oktober 2022, kommer ikke i 
betragtning til tilskud. Skolen modtager automatisk 
en kvittering, når filerne er modtaget i 
Fordelingssekretariatet. Skolen skal sikre sig, at 
kvittering er modtaget og gemme denne, som 
dokumentation for rettidigt ansøgt tilskud.  
 
Ansøgningsmateriale og handleplan findes på 
www.fordelingssekretariatet.dk under ”Blanketter” 
og ”Supplerende sprogstøtteundervisning i dansk 
for tosprogede”. 
 
VIGTIGT - læs venligst vejledningen til ansøgningen 
og handleplan inden ansøgningsmateriale og 
handleplan udfyldes. (Vær obs på, at handleplan 
SKAL navngives præcis, som det står i 
vejledningen). 
 
 
 
 

 

http://www.fordelingssekretariatet.dk/
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Kommende frister 

30. september Ansøgning om vikartilskud for august måned. 

30. september Sidste frist for indsendelse af skolens ledelseserklæring om anvendelse af det modtagne 
tilskud til generel befordring i skoleåret 2021/22. 
 

1. oktober Sidste frist for ansøgning om tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for 
tosprogede elever for skoleåret 2022/23. Handleplan for hver enkelt elev sendes samtidig 
med ansøgning. 
 

31. oktober Ansøgning om vikartilskud for september måned. 

31. oktober Sidste frist for ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2022/23. 

31. oktober Sidste frist for ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser, 
brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2022/23. 
 

 
Her finder du årets frister. 
 
 
 

Udgivelsesplan 
 
24. oktober 
21. november  
12. december  

https://www.fskr.dk/kalender-og-frister/arets-frister/

	Indhold
	Fordelingssekretariatet
	1. Efterårsferie
	Befordring
	2. Ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret 2022/23
	3. Ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb m.m. i skoleåret 2022/23
	4. Skolens erklæring om anvendelse af tilskud til generel befordring i skoleåret 2021/22
	5. Vikartilskud i ferieperioder
	6. Lønstatistik 2022 for de frie grundskoler
	7. Tilskud til supplerende sprogstøtte-undervisning i dansk for tosprogede elever for skoleåret 2022/23

