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Orienteringsbrev om midler til elevråd, fagligt efterslæb og trivsel 

Med afsæt i Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke 

trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser 

frem mod sommeren 2021, af 18. februar 2021 har Finansudvalget den 25. 

marts 2021 tiltrådt aktstykke 180, hvormed der til private og regulerede 

selvejende institutioner nu kan udbetales i alt 276,4 mio. kr. til et fagligt 

løft og 5,1 mio. kr. til elevråd. 

 

Tilskud til elevråd 

Der udbetales et tilskud til elev- og kursistråd til trivselsindsatser på den 

enkelte skole eller uddannelsesinstitution. Tilskuddet udgør 3.864 kr. pr. 

elevråd, og det pålægges skolerne og uddannelsesinstitutionerne at sørge 

for, at de afsatte midler kan disponeres af elevrådene. Der stilles ikke 

krav om opfølgning på anvendelsen af tilskuddet. 

 

Tilskud til fagligt løft 

Der udbetales et tilskud til hver enkelt institution til et fagligt løft til an-

vendelse inden udgangen af juli 2021 som følge af Covid-19 og de heraf 

følgende nedlukninger. Tilskuddet til fagligt løft kan bl.a. anvendes til 

supplerende undervisning, tolærerordninger, ekstraundervisning i mindre 

hold mv. For yderligere spørgsmål til tilskuddets anvendelsesområde, 

henvises til FAQ på ministeriets hjemmeside på uvm.dk/corona.   

 

Midlerne disponeres lokalt af den enkelte skole eller uddannelsesinstitu-

tion med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elev- eller kur-

sistgruppe og lokale udfordringer. I anvendelsen af tilskuddet skal der 

være et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til afsluttende 

prøver og eksaminer i 1. halvår af 2021 og elever med særlige udfordrin-

ger. 

 

Tilskudsbeløb udbetalt til fagligt løft bliver oplyst i den tilskudsdoku-

mentation, som skoler og uddannelsesinstitutioner henter på ministeriets 

brevportal, når midlerne sættes til udbetaling.  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/oekonomi-og-drift
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Som dokumentation for, at midlerne til fagligt løft er anvendt inden for 

formålet, stilles der krav om formålskontering. Institutionernes udgifter 

til fagligt løft skal derfor i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet 

fremgå af institutionernes almindelige regnskaber og vil i den forbindelse 

skulle konteres på et særskilt udmeldt formålskontonummer, som er 

6021 COVID: Udfordringer og indsatser ifbm. trivsel, 2021.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i forbindelse med formålsregn-

skabet for 2021 føre tilsyn med institutionernes anvendelse af de tildelte 

midler. For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler stilles der 

ikke krav om redegørelse for anvendelsen af midlerne. 

 

Evt. uforbrugte midler samt midler, der ikke er anvendt inden udgangen 

af juli 2021, skal tilbagebetales inden årets udgang. 

 

Midlerne sættes til udbetaling d.d., og institutionerne kan forvente at 

modtage midlerne i uge 14.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Christian Roesdahl 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 92 43 74 19 

Niels. Christian.Roesdahl@uvm.dk 
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