
 

 

Vejledning til regneark til beregning af kompensation 
 

Intentionen med dette regneark er, at det skal være let at beregne, hvor meget de enkelte 

familier skal have refunderet som hhv. betaling for kost fra marts til maj og som statslig 

kompensation i perioden 1. april til 10. maj. 

Bemærk: I felterne skal den tildelte individuelle elevstøtte, kommunal støtte og 

andre former for støtte være omregnet til støttebeløb pr. uge. 

1. Start men at indtaste i felter, hvor teksten er skrevet med kursiv. 

a. Indtast antal kursusuger 

b. Indtast ugeprisen 

c. Indtast beløbet I refunderer for kost pr uge 

 

 

 

d. Dernæst tæller i antallet af dage I refunderer forældrene op i hver af 

månederne i marts, april og maj, og udfylder felterne i række 8, 9 og 10. 

 

  



 

 

 

2. Dernæst taster I tallene ind for den enkelte elev, begyndende med elevnr. 1, 2 osv. 

a. Statslig, indkomstafhængig elevstøtte pr. uge 

b. Evt. individuel suppl. elevstøtte pr. uge 

c. I række 17 skal skrive alle former for støtte som evt. kommunal betaling, 

rabat fra skolens side, stipendier til flygtninge/indvandrer etc. pr. uge 

 

 

 

3. Regnearket beregner nu hvor meget forældrene skal have refunderet i hver uge i 

de tre måneder marts, april og maj, under hensyn til at forældrene ikke kan opnå 

en betaling på under 0 kr. pr. uge i hver enkelt uge. 

4. Endelig beregner arket, hvor meget forældrene skal have refunderet for hhv. kost 

og statslig kompensation i hver måned 

 



 

 

5. Den sidste række, række 39, er en sammentælling, der viser hvor stor en 

kompensation forældrene modtager i alt gennem hele perioden. 

6. En evt. tilbagebetaling af anden art, feks. aflyst rejse er ikke omfattet af dette 

regneark 

 

Arket indeholder beregninger for 25 elever. For de næste 25 elevnumre kan man starte 

forfra i et nyt regneark. 

 

Tak til Jacob Lycke-Hjul for sparring 

 

God fornøjelse 

 

Bjarne Bundsgaard Nielsen,  

Økonomisk konsulent 

+45 33 17 97 66, bn@efterskolerne.dk 
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