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Fordelingssekretariatet:

Fordelingssekretariatet

• Kommende frister
Befordring:

Kommende frister

• Ansøgning om tilskud
til generel befordring i
skoleåret 2021/22

31. oktober

Ansøgning om vikartilskud for september måned.

• Ansøgning om tilskud
til befordring til
introduktionskurser og
brobygningsforløb
m.m. i skoleåret
2021/22

31. oktober

Ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret
2021/22.

31. oktober

Ansøgning om tilskud til befordring til
introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 2021/22.

Vikar:

30. november Ansøgning om vikartilskud for oktober måned.

• Ændringer til
vikartilskudsreglerne
vedrørende COVID-19
relateret fravær

Her finder du årets frister.

• Vikartilskud ved fravær
på grund af sorgorlov

Befordring

• Vikartilskud ved SFOafdelingslederes fravær
og vikariater
Ansættelsesregister:
• Lønstatistik for 2021 for
de frie grundskoler

Udgivelsesplan 2021:
22. november
13. december

Fordelingssekretariatet for
friskoler og private grundskoler
Japanvej 36
4200 Slagelse

Ansøgning om tilskud til generel befordring i skoleåret
2021/2022
Vejledning vedrørende ansøgning om tilskud til generel befordring er
udsendt til skolen på mail den 23. september 2021.
Hvis skolen ønsker at søge tilskud til generel befordring, skal skolen
senest 31. oktober indsende filen ”257 – Udtræk elever” via Eunomia
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
Tlf.: 5856 5100
Fax: 5853 2588
Mail: fskr@fskr.dk
Web: www.fordelingssekretariatet.dk

elevkilometre indgår i beregningen 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.
Ansøgning om tilskud til befordring til introduktionskurser og
brobygningsforløb m.m. i skoleåret 2021/22
Ansøgningsskemaet vedrørende tilskud til introduktionskurser og
brobygningsforløb er udsendt til skolen på mail den 23. september
2021.
Hvis skolen ønsker at søge befordringstilskud til brobygningsforløb
m.m., skal ansøgningsskemaet være Fordelingssekretariatet i hænde
senest den 31. oktober 2021.

Vikar
Ændringer til vikartilskudsreglerne vedrørende COVID-19
relateret fravær
Dagpengereglerne er ændret, således at dagpengerefusion fra dag 1
ved COVID-19 relateret fravær er ophørt 1. juli 2021. Herefter gælder
de almindelige dagpengeregler, hvor kommunen giver
dagpengerefusion efter dag 30.
Dagpenge ved fravær, fordi den ansatte tilhører en risikogruppe, er
ophørt 1. september 2021.
Den nuværende kategorisering af COVID-19 som en samfundskritisk
sygdom er ophørt den 10. september 2021.
På baggrund af ovenstående udmeldinger fra myndighederne og
ændringer i dagpengereglerne har Fordelingssekretariatets bestyrelse
besluttet at ændre reglerne om vikartilskud ved COVID-19 relateret
fravær:
1) Fravær, fordi den ansatte er smittet eller formodet smittet med
COVID-19 eller er i karantæne pga. smitterisiko, herunder i isolation
pga. smitteopsporing.
Indtil videre har Fordelingssekretariatet dækket COVID-19 relateret
fravær fra dag 1 med lav vikarsats, fordi skolerne indtil 1. juli 2021 har
fået dagpenge fra dag 1.
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I perioden fra 1. juli til 30. september ydes der vikartilskud med høj
sats fra fraværets dag 1 til dag 30, og med lav sats fra og med dag 31,
hvor skolen kan få dagpengerefusion.
Med virkning fra 1. oktober 2021 ydes der først vikartilskud fra
fraværets dag 6 – dvs. efter 5 karensdage. Fra dag 6 til dag 30 ydes der
vikartilskud med høj sats, og der ydes vikartilskud med lav sats fra og
med dag 31, hvor skolen kan få dagpengerefusion. Dette svarer til
vikartilskudsreglerne ved almindelig sygdom.
2) Fravær fordi den ansatte eller en af den ansattes pårørende tilhører
en risikogruppe.
Indtil videre har Fordelingssekretariatet dækket COVID-19 relateret
fravær fra dag 1 med lav vikarsats, fordi skolerne har fået dagpenge fra
dag 1.
I perioden fra 1. juli til 31. august ydes der vikartilskud med lav sats fra
dag 1, fordi skolen i denne periode kan få dagpengerefusion. I
perioden fra 1. september til 30. september ydes der vikartilskud med
høj sats, fordi skolen ikke længere kan få dagpengerefusion.
Med virkning fra 1. oktober 2021 ydes der ikke vikartilskud ved fravær,
som skyldes, at den ansatte eller en af den ansattes pårørende tilhører
en risikogruppe.
Med disse ændringer får skolerne indtil 1. oktober en lige så god
dækning som hidtil, og fra 1. oktober er reglerne tilpasset
udmeldingerne fra myndighederne og ændringerne i
dagpengereglerne.
Tro og love-erklæring, som skal indsendes ved indberetning af COVID19 relateret fravær, findes her.
Vikartilskud ved fravær på grund af sorgorlov
Med en ændring af barselsloven er retten til orlov til forældre, der
mister et barn (sorgorlov), blevet udvidet.
I forlængelse af ændringerne i barselsloven er der ved
overenskomstforhandlingerne med virkning fra 1. april 2021 aftalt ret
til løn under hele sorgorloven.
Ændringen medfører blandt andet, at begge forældre har ret til fravær
og dagpenge i 26 uger fra barnets død, hvis barnet dør inden det
fyldte 18. år.
Ændringen fremgår af lov nr. 2189 af 29. december 2020 og cirkulære
om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage af 18. maj 2021.

ServiceNyt 9-2021

Side 3 af 4

Fordelingssekretariatets vikartilskud er blevet tilpasset ændringen,
således at der kan ydes vikartilskud i overensstemmelse med
udvidelsen.
Tilskuddet ydes efter samme regler som ved barselsorlov. Det vil sige
at tilskuddet omfatter øverste ledere, øvrige ledere,
kostafdelingsledere, lærere og børnehaveklasseledere, bortset fra
ansatte med en pensionsgivende løn på skalatrin 49 eller derover.
Skolen får dagpengerefusion og refusion fra den statslige barselsfond
under fraværet.
Fraværet indberettes i Eunomia med fraværsårsagen ”Barsel med løn”.
Vikartilskud ved SFO-afdelingslederes fravær og vikariater
Fordelingssekretariatets bestyrelse har besluttet, at der for SFOafdelingsledere skal gælde de samme vikartilskudsregler, som for
skolens andre ledere med virkning fra 1. august 2021.
Dette betyder, at hvis en anden af skolens ledere vikarierer med
beskæftigelsesgrad for SFO-afdelingslederen, er det en
tilskudsbetingelse, at vikaren er konstitueret i den fraværendes stilling.
Og det betyder, at skolen ikke kan få tilskud til løse vikartimer
varetaget af SFO-afdelingslederen.

Ansættelsesregister
Lønstatistik for 2021 for de frie grundskoler
På baggrund af skolernes indberetninger til Forhandlingsstatistikken
har vi udarbejdet lønstatistik pr. 30. april 2021 for ledere, lærere og
børnehaveklasseledere.
Statistikken findes her.

ServiceNyt 9-2021

Side 4 af 4

