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• Kommende frister
• Orienteringsdage om tilskud til de frie grundskoler
• Kontingent 2022

Kommende frister
31. maj

Ansøgning om vikartilskud for april måned.

30. juni

Ansøgning om vikartilskud for maj måned.

Friplads- og opholdsstøtte
• Forældreansøgningsskema – ordinært fripladstilskud 2022/23

Her finder du årets frister.

Orienteringsdage om tilskud til de frie grundskoler
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Fordelingssekretariatet afholder
igen i år orienteringsdage om tilskud m.v. til de frie grundskoler.
Orienteringsdagene afholdes den 31. august i Silkeborg og den 1. og 5.
september i Slagelse.
Orienteringsdagene henvender sig især til nye eller nyere medarbejdere i
skolernes administration og har til formål at give deltagerne et godt overblik over tilskudsmulighederne og den hjælp og de værktøjer, som skolerne kan få adgang til.
Se mere i invitationen, der en af de nærmeste dage bliver sendt til skolens
mail og derefter lagt på Fordelingssekretariatets hjemmeside under Aktuelt.
Kontingent 2022

Udgivelsesplan 2022
27. juni
29. august
26. september
24. oktober
21. november
12. december
Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

Skolernes kontingent for 2022 opkræves efter skolernes elevtal pr. 5/92021 med 25 kr. pr. elev.
Kontingentet opkræves i juni 2022.

Tlf.: 5856 5100
Fax: 5853 2588
Mail: fskr@fskr.dk
Web: www.fordelingssekretariatet.dk

Friplads- og opholdsstøtte
Forældreansøgningsskema – ordinært fripladstilskud 2022/23
Forældreansøgningsskemaer til brug for ansøgning om fripladstilskud i
skoleåret 2022/23 findes nu i Eunomia.
Forældreansøgningsskemaet findes således:
1. Log på Eunomia
2. Vælg Fripladstilskud
3. Vælg skoleåret 2022/23 (det er meget vigtigt at vælge det korrekte skoleår)
4. Under "Udskrifter" vælges "Forælderansøg."
Ved henvendelse til jeres sagsbehandler er det muligt at få forælderansøgningsskemaet på engelsk.
Det er også muligt på skolens danske forældreansøgningsskema at få tilføjet et felt til oplysning om antal hjemmeboende børn.
Fordelingsnøgler findes under ”Udskrifter” i Eunomia 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 2022/23 er den 15. september 2022.
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