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Indledning 
Efterskoleforeningen arbejder for, at alle unge skal have mulighed for at vælge efterskole. Det er der 
for mange, der ikke har i dag. Det skyldes ofte økonomien, som er en forhindring for mange familier. 

Her er den individuelle supplerende elevstøtte helt central. Mange skoler bruger allerede i dag 
puljen, men mange skoler har fortsat væsentlige beløb stående i banken. 

En undersøgelse, som foreningen gennemførte i 2021, viser, at mange familier finder det 
uigennemskueligt, hvordan man kan søge ekstra tilskud ud over den statslige elevstøtte. Foreningen 
arbejder derfor på, at information om elevstøtte er enkel og gennemsigtig, både hos foreningen og 
ude på skolerne, så vi sikrer at alle, der har overvejelser om at sende et barn på efterskole, nemt kan 
finde det, de har brug for.    

For det første ønsker foreningen, at vi sammen vænner os til at bruge det mere mundrette udtryk 
’lokal efterskolestøtte’ og for det andet, at skolerne sikrer en mere ensartet og tydelig vejledning til 
forældrene om mulighederne for at søge ekstra støtte til et efterskoleophold. Denne vejledning er en 
hjælp til skolerne i det arbejde.  

Foreningen arbejder også med andre initiativer i forhold til øget viden om støttemulighederne. F.eks. 
vil vi gerne gennemføre en særlig vejledningsindsats over for de kommunale ungeindsatser 
(tidligere UU) samt mere målrettet oplysning til organisationer, der har særligt fokus på familier med 
lave indkomster og unge fra familier uden efterskoleerfaring.  

Foreningen vil løbende drøfte udmøntningen af initiativerne med medlemmerne på møder og 
arrangementer. Hvis du har noget på hjerte, hører vi gerne fra dig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Efterskoleforeningen, december 2022 
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Fra individuel supplerende elevstøtte til lokal efterskolestøtte 
Efterskoleforeningen har vurderet, at der er behov for et enklere udtryk for individuel supplerende 
elevstøtte, som er nemmere at bruge i markedsføring og informationsmateriale til forældrene. 
Foreningens bestyrelse har derfor besluttet, at vi nu kalder individuel supplerende elevstøtte for 
‘lokal efterskolestøtte’. Vi opfordrer alle skoler til at bruge det nye begreb overfor kommende 
forældre, herunder i skolens information på hjemmesiden. Vi vil arbejde for, at begrebet også 
ændrer navn i efterskoleloven, så der bliver overensstemmelse mellem, hvad vi som skoler og 
forening kalder det, og hvad det lovgivningsmæssigt hedder.  
 

Procedurer for lokal efterskolestøtte 
For at sikre tydelige arbejdsgange omkring lokal efterskolestøtte anbefaler foreningen, at alle 
efterskoler har udarbejdet interne procedurer for administration af lokal efterskolestøtte. 
Procedurerne kan f.eks. omhandle:  

- Puljens størrelse (herunder eventuelt også, hvis der er suppleret med egne midler)  
- Kriterier for tildeling af lokal efterskolestøtte 
- Hvor og hvordan skolen orienterer kommende forældre om lokal efterskolestøtte. Det 

gælder f.eks. på skolens hjemmeside, i pjecer og brochurer og på indmeldelsesblanketter. 
Det gælder også orienteringer til Efterskolernes Dag/Aften og andre besøgsdage samt den 
løbende telefoniske rådgivning 

- Ansøgningsprocedure, herunder ansøgningsfrister, mulighed for løbende behandling af 
akut opståede sager, sagsbehandlingstider m.v.  

- Hvem der træffer afgørelse om de konkrete ansøgninger 

Kriterierne bør være vedtaget af skolens bestyrelse, mens de nærmere procedurer for forvaltning af 
midlerne er skolens opgave.  
 

Kriterier for lokal efterskolestøtte 
Lokal efterskolestøtte forvaltes fortsat lokalt, og skal ifølge loven gøre det muligt for alle familier at 
få råd til et efterskoleophold. Pengene skal fordeles efter en individuel vurdering, og det er som hidtil 
skolen, der afgør, hvem der får nedslag i egenbetalingen.  

En del skoler oplever, at der er flere ansøgere om lokal efterskolestøtte, end der er penge til. Derfor 
bør alle efterskoler have formuleret kriterier for, hvordan man prioriterer ansøgningerne. Eksempler 
på kriterier: 

- Familier med absolut lav indkomst 
- Familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom, fængsel eller lignende) 
- Familier, der er blevet ramt af betydelig indkomstnedgang mellem beregningsåret og 

skoleåret 
- Familier, der er kommet i klemme pga.  elevstøttereglerne (fx forældre med nye samlevere, 

der ikke bidrager til betalingen)  

Det kan være, at I har yderligere kriterier lokalt, som giver mening for jer. Det vigtige er, at midlerne 
skal gøre en forskel for den enkelte familie ift. at kunne vælge efterskole.  
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Fordeling af lokal efterskolestøtte i faste portioner 
Efterskoleforeningen anbefaler, at lokal efterskolestøtte uddeles i faste portioner à 10.000 kr., 
15.000 kr. og 20.000 kr. til et skoleår, og at skolen i sin information om lokal efterskolestøtte beskriver 
dette. Da der er tale om en konkret vurdering fra sag til sag, kan skolen godt beslutte at uddele 
større portioner, men det er vigtigt, at man som forældre har en fornemmelse af, hvad niveauet for 
lokal efterskolestøtte er.  

 

Generel information om lokal efterskolestøtte på skolens hjemmeside 
Vi anbefaler, at alle efterskoler i forbindelse med oplysninger om, hvad det koster at gå på 
efterskolen, oplyser om både statslig elevstøtte og muligheden for at søge lokal efterskolestøtte. 
Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til foreningens hjemmeside for yderligere information, da vi kun 
kan beskrive reglerne overordnet.  

Det er fint at henvise til skolens kontor for yderligere information, men det er vigtigt, at der er en 
selvstændig gennemgang af reglerne på skolens hjemmeside, da det for nogle forældre kan være 
svært at ringe kontoret op omkring ekstra støtte.  

Oplysninger om pris og støttemuligheder skal være placeret et let tilgængeligt og logisk sted på 
skolens hjemmeside. Mange skoler har placeret oplysninger om pris og støttemuligheder under 
punktet ”Bliv elev”.  

Afsnittet bør som minimum indeholde følgende punkter:  

1. Oplysninger om pris for opholdet 

Beskriv på en enkel og forståelig måde, hvad det koster at gå på efterskolen: ugepris plus 
eventuelle tillæg.  

2. Oplysninger om statslig elevstøtte 

Beskriv på en enkel måde, hvad statslig elevstøtte er, og hvordan det beregnes. Der kan med fordel 
henvises til foreningens prisberegner.  

3. Oplysninger om lokal efterskolestøtte 

Beskriv kort, hvad lokal efterskolestøtte er – at der eventuelt er mulighed for at søge om og modtage 
et ekstra tilskud til et efterskoleophold, udover den statslige elevstøtte. Beskriv dernæst, hvor meget 
lokal efterskolestøtte typisk udgør (de faste portioner à 10.000, 15.000 kr. og 20.000 kr.) og hvilke 
kriterier, I har opstillet lokalt på skolen.  

Til sidst skal det være tydeligt beskrevet, hvordan man kan søge om lokal efterskolestøtte: Hvem 
skriver man til, hvad skal man indsende af dokumentation (f.eks. motiveret ansøgning, 
dokumentation for indkomst eller andet) m.v. Det kan være en fordel, at skolen har udarbejdet et 
simpelt ansøgningsskema, så det er enkelt for forældrene at søge tilskuddet.  

Husk generelt at skrive i et lettilgængeligt sprog uden henvisninger til lovstof eller bekendtgørelser.  

 

 

 

https://www.efterskolerne.dk/Pris/Prisberegner
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Eksempel på, hvordan en beskrivelse kan se ud på skolens egen hjemmeside: 
Hvad koster det at gå på Vartov Efterskole? 

Et ophold på Vartov Efterskole varer 42 uger og koster 2600 kr. pr. uge i skoleåret 2023/24. Prisen 
dækker undervisningsmaterialer, kost, logi og studietur. Vi opkræver desuden 2000 kr. i 
indmeldelsesgebyr, når dit barn er blevet tilbudt en plads på skolen.  

Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre, da staten giver et tilskud til alle familier afhængig af 

husstandens indkomst. Her kan du beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter 

at den statslige elevstøtte er fratrukket. Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede 
indkomst i det kalenderår, der ligger to år før skolestart. 

Den statslige elevstøtte søges via skolen og udbetales direkte til skolen. Den statslige elevstøtte 
fratrækkes dernæst skolepengene, inden de opkræves. Skolepengene betales i 10 månedlige 
rater. Første rate opkræves i begyndelsen af juli 2023.  

Særlige muligheder for økonomisk støtte 

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos 
os.  Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at 
finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.  

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 
20.000 kr.  til et års efterskoleophold, men der kan i særlige tilfælde være tale om et større tilskud.   

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering 
fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:  

- (opstil skolens kriterier…) 

- 

-   

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema. I 
ansøgningsskemaet kan I læse mere om, hvilke oplysninger vi har brug for.  

I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal 
efterskolestøtte.   

  

https://www.efterskolerne.dk/pris
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Efterskoleforeningens vejledning om lokal efterskolestøtte 
Efterskoleforeningen orienterer om lokal efterskolestøtte på foreningens hjemmeside under punktet 
”Hvad koster et efterskoleophold?”. Her skriver vi følgende om lokal efterskolestøtte:  

 

De lovgivningsmæssige rammer for lokal efterskolestøtte 
Lokal efterskolestøtte er beskrevet i Efterskolelovens kapitel 7. I § 37, stk. 1 fremgår formålet med 
støtten, som i lovgivningen hedder individuel supplerende elevstøtte:  

Individuel supplerende støtte til elever på efterskoler m.v. 

§ 37. Staten yder støtte til nedsættelse af elevbetalingen ved efterskoler. Støtten ydes som individuel 
støtte til elever efter skolens vurdering, således at skolen vil være i stand til at opfylde bestemmelsen 
i § 15, stk. 2, om, at efterskolernes kurser er for alle”. 

 

Lokal efterskolestøtte 

Hvis en familie har svært ved at finansiere et efterskoleophold, er det muligt at søge 
efterskolen om lokal efterskolestøtte. 

Midlerne til lokal efterskolestøtte kommer fra staten og tildeles alle efterskoler. Lokal 
efterskolestøtte bevilges som regel i portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. 

Det er den enkelte efterskole, der afgør, hvem der får tildelt lokal efterskolestøtte, og hvor 
meget den enkelte familie får. Efterskolen kan have opsat kriterier for, hvordan støtten 
fordeles. 

Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge 
om lokal efterskolestøtte i forbindelse med optagelse på en efterskole, men man kan ringe 
og forhøre sig på efterskolen inden indmeldelse, eller man kan læse om de lokale kriterier på 
efterskolens hjemmeside. 

https://www.efterskolerne.dk/Pris/Hvad_koster_det


 




	Administration af lokal efterskolestøtte_Vejledning_forside_bagside
	13 12 22 Vejledning om lokal efterskolestøtte.pdf
	Administration af lokal efterskolestøtte
	Indledning
	Fra individuel supplerende elevstøtte til lokal efterskolestøtte
	Procedurer for lokal efterskolestøtte
	Kriterier for lokal efterskolestøtte
	Fordeling af lokal efterskolestøtte i faste portioner
	Generel information om lokal efterskolestøtte på skolens hjemmeside

	Eksempel på, hvordan en beskrivelse kan se ud på skolens egen hjemmeside:
	Efterskoleforeningens vejledning om lokal efterskolestøtte

	De lovgivningsmæssige rammer for lokal efterskolestøtte

	tom ark.pdf
	Administration af lokal efterskolestøtte_Vejledning_forside_bagside.pdf



