
  

Tilskudsrytme 2020 

 

2020 Tilskudstype Grundtilskud Geografisk 
skoletilskud 

Driftstaxameter: 
Driftstakst 1 (8.-9.) og 
driftstakst 2 (10.) 

Bygnings- 
grundtilskud  

Bygningstaxameter Tillægstaxametre til 
danskundervisning for 
tosprogede og til merit- 
givende brobygning  

Statslig elevstøtte Individuel supplerende 
elevstøtte 

Tilskuds-
måned 

Udbetalings- 
tidspunkt 

Ingen regulering Ingen regulering Reguleres i december Ingen regulering Ingen regulering Reguleres i december 
 

Reguleres i januar, maj, 
august og november 

Reguleres i januar, maj, 
august og november 

Januar Ultimo december  
2019 

Endeligt tilskud: 
148.731,75 kr.  
(1. rate i 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
Der udbetales 1/4 
af årets tilskud 

Endeligt tilskud:  
15.370,58 kr.  
(1. rate i 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
Der udbetales 1/12 af 
årets tilskud 

Forskud på grundlag af 
ÅE i skoleåret 2018/19 
for henholdsvis 
driftstakst 1 og 2 * 
takster 2020 (55.765 
kr./48.191 kr.) 
 
 
 
 
Der udbetales 1/12 af 
årets forskud 

Endeligt tilskud:  
62.614,50 kr.  
(1. rate i 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
Der udbetales 1/4 af 
årets tilskud 
 

Endeligt tilskud på 
grundlag af ÅE i 
skoleåret 2018/19 * 
takst 2020 (4.383 kr.) 
 
 
 
 
 
 
Der udbetales 1/12 af 
årets tilskud 

Forskud på grundlag af 
ÅE i skoleåret 2018/19 * 
takst 2020  
 
Brobygning: 37.624 kr.  
Tosprogede: 14.076 kr.  
 
 
 
 
Der udbetales 1/12 af 
årets forskud 

Indberetning af ÅE i 4. kvartal 
2019 (senest d. 4.) 
 
Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 samt regulering 
af 4. kvartal 2019   
 
 
 
 
Der udbetales 1/12 af årets 
forskud 

Kræver ingen særlig 
indberetning  
 
Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 samt 
regulering af 4. kvartal 2019 
 
 
Der udbetales 1/12 af årets 
forskud 

Februar Ultimo januar 
2020 

 15.370,58 kr.  
 

Do  Do Do Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 
 

Marts Ultimo februar  15.370,58 kr.  
 

Do  Do Do Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 
 

April Ultimo marts 148.731,75 kr.  
(2. rate i 2020) 

15.370,58 kr.  
 

Do 62.614,50 kr.  
(2. rate i 2020) 

Do Do Indberetning af ÅE i 1. kvartal 
2020 (senest d. 15.) 
 
Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 

Maj Ultimo april  15.370,58 kr.  
 

Do  Do Do Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 samt regulering 
af 1. kvartal 2020 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2018 samt 
regulering af 1. kvartal 2020 
 

Juni Ultimo maj  15.370,58 kr.  
 

Do  Do Do Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 
 

Juli Ultimo juni 148.731,75 kr.  
(3. rate i 2020) 

15.370,58 kr.  
 

Do 62.614,50 kr.  
 (3. rate i 2020) 

Do Do Indberetning af ÅE i 2. kvartal 
2020 (senest d. 15.) 
 
Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 



2020 Tilskudstype Grundtilskud Geografisk 
skoletilskud 

Driftstaxameter: 
Driftstakst 1 (8.-9.) og 
driftstakst 2 (10.) 

Bygnings- 
grundtilskud  

Bygningstaxameter Tillægstaxametre til 
danskundervisning for 
tosprogede og til merit- 
givende brobygning  

Statslig elevstøtte Individuel supplerende 
elevstøtte 

August Ultimo juli  15.370,58 kr.  
 

Do  Do Do Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 samt regulering 
af 2. kvartal 2020 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3.  
kvartal 2019 samt 
regulering af 2. kvartal 2020 
 

September 
 
 

Ultimo august  15.370,58 kr.  
 

Do 
 
Indberetning af ÅE for 
2019/20 senest ca. 1. 
oktober 

 Do Do 
 
Indberetning af ÅE for 
2019/20 senest ca. 1. 
oktober 

Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 
 

Oktober Ultimo 
september 

148.731,75 kr.  
 (4. rate i 2020) 

15.370,58 kr.  
 

Do 62.614,50 kr.  
(4. rate i 2020) 

Do Do Indberetning af ÅE i 3. kvartal 
2020 (senest d. 15.) 
 
Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 
 

November Ultimo oktober  15.370,58 kr.  
 

Do  Do Do Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 samt regulering 
af 3. kvartal 2020 

Forskud på grundlag af ÅE 
på 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 samt 
regulering af 3. kvartal 2020 
 

December Ultimo november  15.370,58 kr.  
 

Regulering for finansåret 
2020 på grundlag af ÅE i 
2019/20, som 
indberettet i 
september/oktober 
2020 
 

 Do 
 

Regulering for finansåret 
2020 på grundlag af ÅE i 
2019/20, som 
indberettet i 
september/oktober 
2020 
  

Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2019 
 
 

Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2019 
 

2021 
Januar 

Ultimo december 
2020 
 
Takster afventer 
finanslov for 
2021 

 1. rate i 2021 
 
 

1. rate for 2021 Forskud på grundlag af 
ÅE i skoleåret 2019/20 
for henholdsvis 
driftstakst 1 og 2 * 
takster 2021 

1. rate 2021 Endeligt tilskud på 
grundlag af ÅE i 
skoleåret 2019/20 * 
takst 2021 
 

Forskud på grundlag af 
ÅE i skoleåret 2019/20 * 
takst 2021 
 
 

Indberetning af ÅE i 4. kvartal 
2020 (senest d. 4.) 
 
Forskud på grundlag af ÅE i 3. 
kvartal 2020 samt regulering 
af 4. kvartal 2020 
 

Kræver ingen særlig 
indberetning  
 
Forskud på grundlag af ÅE 
på de 10 laveste 
indkomstintervaller i 3. 
kvartal 2020 samt 
regulering af 4. kvartal 2020 
 

Årselever er forkortet til ÅE 

Tilskud til inklusion og specialundervisning 

Almene efterskoler:  

Inklusionstilskud i 2020 udbetales på grundlag af ÅE under inklusion i skoleåret 2018/19 som indberettet i september 2019 * takst 2020 (20.885 kr.). Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater og er endeligt. Krav om mindst 5 ÅE i beregningsåret for at 

der kan udbetales tilskud i finansåret.  

Specialundervisningstilskud i 2020 udbetales på grundlag af ÅE med specialundervisning i skoleåret 2018/19 som indberettet i september 2019 * takst 2020 (107.543 kr.). Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater og er endeligt, hvis aktivitetskravet 

for på 0,25 ÅE for 2020 er opfyldt. Skoler uden beregningsgrundlag kan få lavet individuel beregning. Ved individuel beregning reguleres tilskuddet ud fra faktisk aktivitet (aktivitetskravet skal fortsat være opfyldt).  

Efterskoler godkendt med samlet særligt undervisningstilbud (ordblinde – og specialefterskoler) 

Grundtakst, tillægstakst 1 og tillægstakst 2 udbetales på grundlag af ÅE under de pågældende takster i skoleåret 2018/19 som indberettet i september 2019 * takst 2020 (23.563 kr. for grundtakst, 71.696 kr. for tillægstakst 1 og 107.543 kr. for 

tillægstakst 2). Tilskuddene udbetales i 12 månedlige rater og er endelige. 


