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Til skolens forstander på efterskole og frie fagskoler godkendt med sam-

let særligt undervisningstilbud 

   

   

 

Påmindelse om overgangsordninger vedrørende tilskud til special-

undervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler 

og frie fagskoler godkendt med samlet særligt undervisningstilbud 

Fra den 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervis-

ning og anden specialpædagogisk bistand til efterskoler og frie fagskoler.  

 

Tilskud til specialundervisning udbetales dermed fremadrettet uden an-

søgning til styrelsen. Det nye tilskudssystem er baseret på en taxameter-

model, hvor skolens tilskud til specialundervisning og anden specialpæ-

dagogisk bistand ydes på baggrund af en på finansloven fastsat takst og 

en gennemført aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.  

 

Der henvises til lov om efterskoler og frie fagskoler (LBK nr. 1076 af 

08/07/2016) samt lovbekendtgørelse nr. 807 af 19/07/2012.  

 
Der henvises desuden til: 
 

 tidligere fremsendt brev af den 30. oktober 2015, ’Nye regler vedrø-

rende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-

stand på efterskoler og frie fagskoler godkendt med samlet særligt 

undervisningstilbud’, hvor de nye regler gennemgås, samt til  

 brev af den 18. marts 2016, ’Orientering om PPR-udtalelser for ele-

ver med særligt omfattende støttebehov på efterskoler og frie fag-

skoler’, hvor proceduren vedrørende elever med særligt omfattende 

støttebehov beskrives.  

 

Brevene kan findes på SPSU-net under ’Blanketter og breve’. Se afsnit 3 

nedenfor.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med dette brev samle op på 

tidligere udsendt materiale.  
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1. Overgangsordningen for perioden fra 1. august 2016 –  

31. december 2017 

For perioden 1. august 2016 – 31. december 2017 ydes tilskud til special-

undervisning og anden specialpædagogisk bistand efter en overgangs-

ordning. Overgangsordningen er opdelt i to perioder.  

 

1.1 Overgangsordning for perioden 1. august – 31. december 2016 

For perioden fra den 1. august 2016 – 31. december 2016 beregnes sko-

lens tilskud således, at den enkelte skoles tilskud svarer til skolens samle-

de tilskud, der i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 

2015 er ydet til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 

efter den hidtil gældende § 25, stk. 1, samt til lærertimer til elever med 

svære handicap efter den hidtil gældende § 25, stk. 2.  

  

Tilskuddet er beregnet af ministeriet og pris og lønreguleret med en op-

justering af tilskuddet med 0,1 pct. til 2016-prisniveau. Tilskuddet udbe-

tales i fem lige store månedlige rater i efteråret 2016. Tilskuddet er ende-

ligt og efterreguleres ikke.  

 

I kan se skolens tilskud i Indberetnings- og brevportalen.  

 

1.2 Overgangsordning for 2017 

For 2017 beregnes skolens tilskud således, at den enkelte skoles tilskud 

svarer til skolens samlede tilskud, der i skoleåret 2015/16 er ydet til spe-

cialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter den hidtil 

gældende § 25, stk. 1, samt til lærertimer til elever med svære handicap 

efter den hidtil gældende § 25, stk. 2.  

 

Tilskuddet beregnes af ministeriet og pris og lønreguleres til 2017-

prisniveau. Tilskuddet udbetales i 12 lige store månedlige rater i 2017. 

Tilskuddet er endeligt og efterreguleres ikke.  

 

I kan se skolens tilskud i Indberetnings- og brevportalen.  

 

2. Første indberetning oktober 2017 

Med den nye ordning skal skolerne fremover indberette specialundervis-

ningsaktivitet for det afsluttede skoleår primo oktober sammen med den 

øvrige aktivitetsindberetning. 

 

Første gang skolen skal indberette specialundervisningsaktivitet bliver i ok-

tober 2017, hvor specialundervisningsaktiviteten for skoleåret 2016/17 ind-

berettes. Denne indberetning bestemmer specialundervisningstilskuddet i 

2018. Alle skoler vil i god tid forud for indberetningen bliver orienteret om 

selve indberetningen. 

 

De enkelte takster fastsættes på de årlige finanslove og vil første gang frem-

gå af finansloven for 2018. 
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3. Tilskud til personlig assistance og hjælpemidler 

Reglerne for tilskud til personlig assistance (tidligere praktisk medhjælp) 

samt hjælpemidler til elever med særlige behov ændres ikke.  

 

Tilskud til personlig assistance samt hjælpemidler søges efter de hidtil 

gældende regler i fagsystemet SPS2005. 

 

Se SPSU-net for yderligere informationer. Vær opmærksom på, at der 

skal logges ind med brugernavn og adgangskode:  

 

http://spsu-net.spsu.dk 

  

Brugernavn: spsu1026  

Adgangskode: s1026 

 

Når du er logget ind på siden, skal du vælge ”Frie kostskoler” i den øver-

ste bjælke.  

 

4. Kontakt til styrelsen  

Har du spørgsmål, kan du desuden kontakte Kontor for SPS og Tværgå-

ende Jura på tlf. 33 92 60 03 (mellem 10 og 12) eller på e-mail 

sps@stukuvm.dk eller Økonomisk Administrativt Center på tlf. 33 92 50 

59 eller e-mail: ayse.oezel@stukuvm.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirstine Bygballe Mikkelsen  Ayse Øzel 

Fuldmægtig   Kontorfuldmægtig 

Tlf. 3392 6003  Tlf. 3392 5059 

sps@stukuvm.dk  ayse.oezel@stukuvm.dk 
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