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Ændringer står med rødt – ændring version 3 står med 

mørkeblåt (ændring version 2 står med grønt (tastefejl 

rettet))(kombinerede skoler tilrettes jf. nedenstående 

ændringer) 

Ændringer i vejledning og paradigme for  

Alle frie skoleområder 

Generelle oplysninger om skolen  
Skole Skolekode og navn       
 Adresse 
 Postnummer og by 
 Hjemstedskommune: xxx 
  
 Telefonnummer 
 E-mail 
 Hjemmeside 
  
 CVR.-nr. 

 
Skolens adresser (ved flere afdelinger)  
 
 Adresse  

Postnummer og by 
Skoletilbud på en småø  
(Kun Frie grundskoler samt 
Efterskoler) 
Jf. § 36 c i Friskoleloven og § 6 
d, i bek. af lov om efterskoler og 
frie fagskoler 
 

 

Filial/afdeling til andet 
undervisningssprog end dansk 
(Kun Frie grundskoler)  
jf. § 5, stk. 6 i Friskoleloven 
 

 

 

  
Bestyrelsen Navne og adresser på bestyrelsens medlemmer 
 med angivelse af hvem der er formand og næstformand 
  
Daglige Øverste leder  Navn  
  
Skolens formål Tekst 
  
Bankforbindelse Navne på bankforbindelser 
  
Revisor Revisionsfirma 
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Adresse, postnummer og by 
CVR.-nr. 
Telefonnummer 
E-mail 

Hoved- og nøgletal 

Aktivitetsudvikling Antal årselever i regnskabsåret - Antal årselever i År-1/Antal årselever i År-1 x 100 

Ovenstående nye nøgletal placeres under ”Antal årselever i regnskabsåret” i definitionsoversigten. 

Antal årsværk for 
medarbejdere som modtager 
lønnen direkte fra kommune 

Antallet af disse medarbejdere omregnes til heltid - svarende til en fuldtidsansat på 37 
timer om ugen – og medregnes ved beregning af ”% ansat på særlige vilkår(sociale 
klausuler)” 

Ovenstående nye nøgletal placeres over ” % ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)” i definitionsoversigten. 

 

I note 3 på alle frie skoleområder ændres 

 

Note 

   År  År-1 

 
 

   kr.  t.kr. eller 
kr. 

3  Andre indtægter og tilskud     
  Tilskud fra kompetencefonden, Dansk Erhverv til efter- og 

videreuddannelse  
    

 

 

Note 
16 Materielle anlægsaktiver 
 
Under noten ændres: 
  
  
Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 201x  

Offentlig ejendomsvurdering (gældende jf. skat.dk – dato angives) Anføres samlet for 
alle skolens ejendomme 

(Værdi) 
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31  Andre langfristede gældsforpligtelser     
   Donationer modtaget til den løbende drift efter 1 år. 

 

    

   Donationer indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt 
som omkostningerne afholdes. 
 

    

  Skyldige indefrosne feriemidler     
  Jf. ny ferielov     
  Årets forudmodtagne donationer (Til forbrug efter 1 år)     
  Resterende andel af forudmodtagne donationer fra tidligere 

år 
    

  Andre langfristede gældsforpligtelser (type oplyses)     
  Fx deposita elever     
  Andre langfristede gældsforpligtelser (type, rentesats og 

restløbetid oplyses) 
    

  I alt     
  Afdrag næste år     

  Restgæld efter 1 år     

       
       

 

 

35  Periodeafgrænsningsposter (indtægter)     
  Forudmodtagne statstilskud      
  Forudmodtagne kommunale tilskud     
  Forudmodtagne skolepenge     
  Forudmodtagne deltagerbetalinger på kurser     
  Forudmodtagne donationer (Til forbrug i det kommende år)     
  Andre forudmodtagne indtægter     
  Fx lejeindtægter.     

  I alt     
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Ændringer i vejledning og paradigme for 
Efterskoler  

Generelle oplysninger om skolen  
Skole Skolekode og navn       
 Adresse 
 Postnummer og by 
 Hjemstedskommune: xxx 
  
 Telefonnummer 
 E-mail 
 Hjemmeside 
  
 CVR.-nr. 

 
Skolens adresser (ved flere afdelinger)  
 
 Adresse  

Postnummer og by 
Skoletilbud på en småø  
(Kun Frie Grundskoler og 
Efterskoler) 
Jf. § 36 c i Friskoleloven og § 6 d, i 
bek. af lov om efterskoler og frie 
fagskoler 
 

 

Filial/afdeling til andet 
undervisningssprog end dansk 
(Kun Frie Grundskoler)  
jf. § 5, stk. 6 i Friskoleloven 
 

 

 

  
Bestyrelsen Navne og adresser på bestyrelsens medlemmer 
 med angivelse af hvem der er formand og næstformand 
  
Daglige Øverste leder  Navn  
  
Skolens formål Tekst 
  
Bankforbindelse Navne på bankforbindelser 
  
Revisor Revisionsfirma 

Adresse, postnummer og by 
CVR.-nr. 
Telefonnummer 
E-mail 
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

1  Statstilskud     
  Grundtilskud     
  Geografisk skoletilskud     
  Jf. Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 20, stk. 1: ”Staten 

yder til hver efterskole et årligt geografisk skoletilskud, der fastsættes på de 
årlige finanslove. Til efterskoler, der begynder deres virksomhed i finansåret, 
ydes et forholdsmæssigt geografisk skoletilskud.” 

    

  Taxametertilskud (driftstakst 1 og driftstakst 2)     
  Bygningsgrundtilskud og bygningstilskud     
  Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper      
  Meritgivende brobygningsforløb, indvandrere og efterkommere heraf og 

danskundervisning for tosprogede. 
    

  Tilskud til inklusion til elever med særlige behov (almene 
efterskoler) 

    

  Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand (almene efterskoler) 

    

  Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand (skoler godkendt med et samlet særligt 
undervisningstilbud - specialskoler) 

    

  Særlige tilskud      
  Fx puljemidler.     
  Øvrige statstilskud     
  Fx dispositionsbegrænsning (tilbagebetaling af tilskud) (omkostning).     

  I alt     
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

5  Andre omkostninger undervisning     
   Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 

konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages 
i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke opdeles i 
aktiviteter inden for og uden for loven. 

 

    

  Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser     
  Jf. Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 9, Stk. 2.: 

”Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder 
erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager 
undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i folkeskolelovens 
§ 22, stk. 8-10.” 

    

  Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v.     
  Herunder undervisningsportaler     
  Fotokopiering     
  Lejrskoler, rejser, ekskursioner      
  Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto     
  Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) (indtægt) 
modregnes. 

    

  Pædagogiske kurser     
  Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage     
  Tjenesterejser     
  Inventar og udstyr, leje og leasing      
  Inventar og udstyr, småanskaffelser      
  Inventar og udstyr, vedligeholdelse      
  Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger     
  Inventar og udstyr, afskrivninger      
  IT-omkostninger     
  Fx abonnementer, licenser og programmer.     
  Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov, netto     
  Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov (indtægt) modregnes.     
  Øvrige omkostninger     
  Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     

  I alt     

  



Version 3 - Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning 

for årsrapporten 2019 i forhold til årsrapporten for 2018  

Sag 19/03983 

7 
 

Særlige specifikationer 

Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie 

fagskoler.  Dette indebærer, at skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset 

beløbets størrelse i de særlige specifikationer til årsrapporten.   

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller 
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og Undervisningsministeren har godkendt 
donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 11 b i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler. 

Der er ikke krav om at skolerne skal specificere donationer modtaget før 1. august 2019.  
Donationer modtaget før 1. august 2019 kan opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  
 
Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationer særskilt i årsregnskabet og i de 
særlige specifikationer jf. tabel 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante donationer, dog 
uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 2.  
 
Tabel 1: Kontante donationer ekskl. moms modtaget før den 1. august 2019 

Donationstype Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud   

Note 31Årets forudmodtagne donationer under andre langfristede 
gældsforpligtelser  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  

 

Tabel 2: Specifikation af donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019 

Notehenvisning (f.eks. 
note 3 Andre indtægter 
og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 
andre indtægter og tilskud            

Note 31Årets forudmodtagne 
donationer under andre 
langfristede gældsforpligtelser 

     Note 32 Årets modtagne 
donationer under periodiseret 
anlægstilskud            

Note 35 Forudmodtagne 
donationer under 
periodeafgrænsningsposter)           

Ikke-kontante donationer      

 

Tabel 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (fj. tabel 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Frie fagskoler 

 

Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

5  Andre omkostninger undervisning     
   Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 

konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger a 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

 

    

   Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 

 

    

  Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser     
  Jf. Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 9, Stk. 2.: 

”Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder 
erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager 
undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i folkeskolelovens 
§ 22, stk. 8-10.” 

    

  Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v.     
  Herunder undervisningsportaler     
  Fotokopiering     
  Lejrskoler, rejser, ekskursioner      
  Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto     
  Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) (indtægt) 
modregnes. 

    

  Pædagogiske kurser     
  Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage     
  Tjenesterejser     
  Inventar og udstyr, leje og leasing      
  Inventar og udstyr, småanskaffelser      
  Inventar og udstyr, vedligeholdelse      
  Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger     
  Inventar og udstyr, afskrivninger      
  IT-omkostninger     
  Fx abonnementer, licenser og programmer.     
  Øvrige omkostninger     
  Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     

  I alt     
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Særlige specifikationer 

Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie 

fagskoler.  Dette indebærer, at skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset 

beløbets størrelse i de særlige specifikationer til årsrapporten.   

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller 
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og Undervisningsministeren har godkendt 
donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 11 b i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler. 

Der er ikke krav om at skolerne skal specificere donationer modtaget før 1. august 2019.  
Donationer modtaget før 1. august 2019 kan opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  
 
Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationer særskilt i årsregnskabet og i de 
særlige specifikationer jf. tabel 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante donationer, dog 
uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 2.  
 
Tabel 1: Kontante donationer ekskl. moms modtaget før den 1. august 2019 

Donationstype Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud   

Note 31Årets forudmodtagne donationer under andre langfristede 
gældsforpligtelser  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  

 

Tabel 2: Specifikation af donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019 

Notehenvisning (f.eks. 
note 3 Andre indtægter 
og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 
andre indtægter og tilskud            

Note 31Årets forudmodtagne 
donationer under andre 
langfristede gældsforpligtelser 

     Note 32 Årets modtagne 
donationer under periodiseret 
anlægstilskud            

Note 35 Forudmodtagne 
donationer under 
periodeafgrænsningsposter)           

Ikke-kontante donationer      

 

Tabel 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (fj. tabel 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Frie Grundskoler Friskoler og private 
grundskoler 

Generelle oplysninger om skolen  
Skole Skolekode og navn       
 Adresse 
 Postnummer og by 
 Hjemstedskommune: xxx 
  
 Telefonnummer 
 E-mail 
 Hjemmeside 
  
 CVR.-nr. 

 
Skolens adresser (ved flere afdelinger)  
 
 Adresse  

Postnummer og by 
Skoletilbud på en småø  
(Kun Friskoler og private 
grundskoler samt Efterskoler) 
Jf. § 36 c i Friskoleloven og § 6 d, i 
bek. af lov om efterskoler og frie 
fagskoler 
 

 

Filial/afdeling til andet 
undervisningssprog end dansk 
(Kun Friskoler og private 
grundskoler) jf. § 5, stk. 6 i 
Friskoleloven 
 

 

 

  
Bestyrelsen Navne og adresser på bestyrelsens medlemmer 
 med angivelse af hvem der er formand og næstformand 
  
Daglige Øverste leder  Navn  
  
Skolens formål Tekst 
  
Bankforbindelse Navne på bankforbindelser 
  
Revisor Revisionsfirma 

Adresse, postnummer og by 
CVR.-nr. 
Telefonnummer 
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E-mail 

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal 

Nøgletal 

 

Øvrige lønomkostninger pr. 
årselev i grundskolen 

(Lønomkostninger ejendommens drift (note 6) + lønomkostninger kostafdelingen (note 8) 
+ lønomkostninger administration (note 10) -lønomkostninger for administrative opgaver 
for andre skoler (særlige specifikationer))/ Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret. 

Administrationsomkostninger 
pr. årselev i grundskolen 

Administrationsomkostninger (noterne 10 og 11) - administrationsomkostninger ved 
administrative opgaver for andre skoler / Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret 

 

Ophævet: 

”Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning  

(§ 11 a, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.) 

Følgende overskrift og tekst slettes i vejledningens afsnit til ledelsesberetningen:  

"Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning  

(§ 11 a, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.) Der gives en kort beskrivelse af tilskuddets 
anvendelse i form af de inklusionsforanstaltninger, skolen har iværksat. Skolen skal endvidere redegøre for, hvor 
mange elever der har deltaget heri, hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens 
øvrige aktiviteter, samt generelt redegøre for skolens evaluering af sine inklusionsforanstaltninger." 
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

2  Skolepenge og betaling for pasningsordninger     
  Skolepenge, netto      
  Eventuelle ydede moderationer modregnes.     
  Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra 

Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und 
Sprachverein) 

    

  Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse)      
  Eventuelle ydede moderationer modregnes.     
  Tilskud til nedbringelse af skolefritidsordningsbetaling (0.-3. 

klasse) (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- 
und Sprachverein) 

    

  Klubtilbudsbetaling (skolefritidsordning) for børn fra 4. 
klassetrin Skolefritidsordningsbetaling 4. klasse og opefter  

    

  Opholdsbetaling fra forældre, netto      
  Eventuelle ydede modrationer modregnes.     
  Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder     
  Tilskud til nedbringelse af opholdsbetaling (fra 

Fordelingssekretariatet) 
    

  Dagtilbudsbetaling      
  Heltidsskolefritidsordningsbetaling     
  Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v.      
  Indskrivningsgebyrer     

  I alt     
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 
3  Andre indtægter og tilskud     
  Lejeindtægter fra lokaler m.v.     
  Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. (ansatte)     
  Ansattes betaling for lys og varme m.v.     
  Ansattes betaling for kost     
  Salg fra kostafdeling/kantine     
  Betaling for skolemad     
  Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende     
  Donationer grundskolen og skolefritidsordning1     
  Donationer skolefritidsordning     
  Donationer, dagtilbud2     
  Donationer, heltidsskolefritidsordningen 3      
  Donationer, særlige tilbud om grundskoleundervisning til 

visse tosprogede elever 
    

  Indtægter ved administrative opgaver for andre skoler     
  Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet.     
  Kommunale tilskud, SFO 4. klasse og opefter klubtilbud 

(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin 
    

  Kommunale tilskud, dagtilbud     
  Kommunale tilskud, heltidsskolefritidsordningen      
  Kommunale tilskud, særlige tilbud om 

grundskoleundervisning til visse tosprogede elever 
    

  Kommunale tilskud, støttekrævende elever i grundskolen     
  Kommunale tilskud, støttekrævende elever i 

skolefritidsordning 
    

  Kommunale tilskud skolefritidsordning (0.-3. klasse)     
  Kommunale tilskud, øvrige     
  Tilskud fra kompetencefonden, Dansk Erhverv til efter- og 

videreuddannelse 
    

  Øvrige indtægter       
  I alt     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Der ikke vedrører anlægsaktiver. 

2
 Der ikke vedrører anlægsaktiver. 

3
 Der ikke vedrører anlægsaktiver. 
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

5  Andre omkostninger undervisning og 
pasningsordninger 

    

  Undervisning      
  Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser     
  Jf. Friskoleloven § 7, Stk. 2.: ”Skolen kan indgå overenskomst med 

en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen 
tilrettelægger og varetager undervisning af skolens elever svarende til det, 
der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.” 

    

  Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v.     
  Herunder undervisningsportaler     
  Fotokopiering     
  Lejrskoler, rejser, ekskursioner     
  Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto     
  Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) 
(indtægt) modregnes. 

    

  Befordring mellem skole og hjem, netto     
  Tilskud til befordring til syge elever (fra Fordelingssekretariatet) 

(indtægt) modregnes. 
    

  Tilskud til nedsættelse af befordringsudgifter (fra 
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein) 
(indtægt) modregnes. 

    

  Tilskud til befordring af svært handicappede elever (fra 
Fordelingssekretariatet) (indtægt) modregnes. 

    

  Egendækningsbidrag vedrørende befordring (indtægt) modregnes     
  Pædagogiske kurser, netto     
  Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage.     
  Tilskud til certificering af tilsynsførende og tilsyn m. v.(fra 

Fordelingssekretariatet) (indtægt) modregnes. 
    

  Vederlag til tilsynsførende     
  Tjenesterejser     
  Inventar og udstyr, leje og leasing      
  Inventar og udstyr, småanskaffelser      
  Inventar og udstyr, vedligeholdelse      
  Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger     
  Inventar og udstyr, afskrivninger      
  IT-omkostninger     
  Fx abonnementer, licenser og programmer.     
  Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov, netto     
  Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov (indtægt) 

modregnes. 
    

  Øvrige omkostninger     
  Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

7  Andre omkostninger ejendomsdrift     
   Har skolen til skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud 

(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin og/eller dagtilbud lejet 
separate lokaler, skal lejeomkostninger konteres/bogføres på 
særskilte konti, og medtages i den særlige specifikation til 
årsregnskabet. 

 

    

   Har skolen skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud 
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin og/eller dagtilbud, 
hvor dagtilbud tilbuddet anvender en del af skolens lokaler, skal 
lejeomkostninger fordeles ud fra fordelingsnøgle fx kvm. 
Lejeomkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og medtages 
i den særlige specifikation til årsregnskabet. 
 

    

  Lejeomkostninger bygninger og arealer     
  Timelejemål      
  Fx svømmehal, gymnastiksal, fysiklokale.     
  Ejendomsskatter      
  Ejendomsforsikringer      
  Alarmer     
  Varme, el og vand inklusive tilhørende afgifter     
  Rengøring og renovation     
  Kurser     
  Fx efter – og videreuddannelse.     
  Tjenesterejser     
  Inventar og udstyr, leje og leasing      
  Inventar og udstyr, småanskaffelser      
  Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr, 

vedligeholdelse  
    

  Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr, 
afskrivninger  

    

  Øvrige omkostninger     
  Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     

       

  Skolefritidsordning (0.-3. klasse) samt klubtilbud 
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin 

    

  Lejeomkostninger     

       

  Dagtilbud     
  Lejeomkostninger     

       

  I alt     
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 
10  Lønomkostninger administration     
   Følgende stillingstyper er omfattet: Administrativt personale     

   I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager 
andre funktioner end administration, henføres den ansættelsesmæssige 
andel af lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. 

    

   Har skolen en skriftlig aftale om at varetage administrative opgaver 
for andre skoler skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte 
konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige 
specifikation til årsregnskabet. (Noten skal ikke opdeles i 
administrative opgaver for andre skoler.) 

    

  Løn og lønafhængige omkostninger      
  Inklusive pensionsbidrag.     
  Lønrefusioner (indtægt)     
  Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt)     
  Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet) (indtægt)     
  I alt     
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

11  Andre omkostninger administration     
   Har skolen en skriftlig aftale om at varetage administrative 

opgaver for andre skoler skal omkostninger konteres/bogføres på 
særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige 
specifikation til årsregnskabet. (Noten skal ikke opdeles i 
administrative opgaver for andre skoler.) 

    

  Revision     
  Regnskabsmæssig assistance     
  Andre konsulentydelser     
  Forsikringer      
  Udover ejendomsforsikringer.     
  Markedsføring     
  Fx årsskrift, PR, annoncer m.v.     
  Omkostninger ved ansættelse af personale     
  Personaleomkostninger      
  Fx forplejning v, interne arrangementer, julegaver, lejlighedsgaver, 

lægeattester. 
    

  Bestyrelsesomkostninger     
  Fx bestyrelsens deltagelse i bestyrelseskursus og årsmøder.     
  Kurser     
  Fx efter – og videreuddannelse samt lovpligtige sikkerhedskurser.     
  Tjenesterejser     
  Lovpligtige afgifter personale     
  Fx AUB m.v. og flexjob-bidrag     
  Repræsentation     
  Kontorartikler, porto og telefon     
  Kontingent til skoleforeninger     
  Vikarkassebidrag (Fordelingssekretariatet)     
  Inventar og udstyr, leje og leasing      
  Inventar og udstyr, småanskaffelser      
  Inventar og udstyr, vedligeholdelse      
  Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger     
  Inventar og udstyr, afskrivninger      
  IT-omkostninger     
  Fx abonnementer, licenser, programmer, inklusiv arbejdstid.     
  Tab på skolepenge      
  Inklusiv hensat til tab på skolepenge (årets regulering: - primo + 

ultimo)og konstaterede tab på skolepenge. 
    

  Øvrige omkostninger     
  Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     

  I alt     
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Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

13  Finansielle omkostninger m.v.     
   Anvender skolen egne lokaler til skolefritidsordning (0.-3. klasse) 

og/eller klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin 
og/eller dagtilbud, skal prioritetsrenter konteres/bogføres på 
særskilte konti, og medtages i den særlige specifikation til 
årsregnskabet. 
 

    

   Anvender skolen en del af skolens egne lokaler til skolefritidsordning 
(0.-3. klasse) og/eller klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 
4. klassetrin og/eller dagtilbud, skal prioritetsrenter fordeles ud fra 
fordelingsnøgle fx kvm. Prioritetsrenter konteres/bogføres på 
særskilte konti, og medtages i den særlige specifikation til 
årsregnskabet. 
 

    

  Renteudgifter, pengeinstitutter     
  Prioritetsrenter      
  Inklusive bidrag og provision m.v.     
  Tab ved indfrielse af afledte finansielle instrumenter      
  Eventuelt amortiseret, hvis nye lån er sammenlignelige.     
  Øvrige renteudgifter m.v.     
  Realiserede og urealiserede kurstab af værdipapirer     

       

  Skolefritidsordning (0.-3. klasse) samt klubtilbud 
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin 

    

  Prioritetsrenter      
  Inklusive bidrag og provision m.v.     

       

  Dagtilbud     

  Prioritetsrenter      
  Inklusive bidrag og provision m.v.     

       

  I alt     
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Særlige specifikationer 

 

Beregning af egendækning  

(jf. § 6, stk. 1, i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler) 

 

Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens 

driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i 

egendækningen.  

Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. 

årselev, jf. finansloven § 20.22.01.10. 

 

    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

Skolepenge, netto (note 2)      
Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelingssekretariatet eller 
Deutscher Schul- und Sprachverein) (note 2) 

    

Betaling for materialer, ekskursioner, rejser mv. (note 2) 
Indskrivningsgebyrer (note 2) 

    

Tilskud til kompensation til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- 
und Sprachverein) (note 1) 

    

Tilskud til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- und 
Sprachverein) (note 1)  

    

Fra note 3 Andre indtægter og tilskud medtages     

- Lejeindtægter fra lokaler     

- Salg fra kostafdeling/kantine     

- Betaling for skolemad     

- Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende     

- Donationer, grundskolen og skolefritidsordning     

- Øvrige indtægter     

Andre indtægter i alt       

Finansielle indtægter m.v.      

Egendækning i alt     

     
Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret      

     
Egendækning pr. årselev     

     
Minimum egendækning pr. årselev   6.306  6.204 
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Skolefritidsordning (0.-3. klasse) samt klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin 

(jf., Stk. 3, og 4, i § 36 b i lov om friskoler og private grundskoler) 

Frie grundskoler kan for børn fra 4. klassetrin etablere og drive klubtilbud efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af 
en fri grundskoles klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin påhviler skolens bestyrelse. 
Skolen indgår aftale med kommunalbestyrelserne i børnenes bopælskommuner om tilskud til ordningen. Forældrebetaling skal 
sammen med eventuelle kommunale og private tilskud dække alle direkte driftsudgifter til ordningen. Skolen skal føre et særskilt 
regnskab for ordningen. Regnskabet skal være en del af skolens samlede regnskab, jf. § 24. 
 

På baggrund af ovenstående finder styrelsen det dog hensigtsmæssigt, at den særlige specifikation udarbejdes af alle skoler, som har 

skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin. Derved opnår bestyrelsen et 

indblik i det økonomiske resultat for det samlede område, hvori klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin er en 

integreret del.  

Giver det samlede resultat for ”Skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud for børn fra 4. klassetrin” et underskud, skal 

skolen under specifikationen redegøre for underskuddet eller henvise til et afsnit i ledelsesberetningen, hvoraf redegørelsen for 

underskuddet fremgår.  

 

 

    kr.  t.kr. eller 
kr. 

       
Tilskud til skolefritidsordning (0.-3. klasse) (note 1)     
Skolefritidsordningsbetaling, netto (0.-3. klasse) (note 2)     
Eventuelle ydede moderationer modregnes.     
Tilskud til nedbringelse af skolefritidsordningsbetaling (0.-3. klasse) fra 
Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein) (note 
2) 

    

Klubtilbudsbetaling (skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin (note 
2) 

    

Donationer skolefritidsordning (note 3)     
Kommunale tilskud, SFO 4. klasse og opefter (note 3)     
Kommunale tilskud skolefritidsordning (0.-3. klasse) (note 3)     

Indtægter     

Lønomkostninger, skolefritidsordning (note 4)     
Andre omkostninger, skolefritidsordning (note 5)     
Lejeomkostninger, skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud 
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin (note 7) 

    

Prioritetsrenter, skolefritidsordning (0.-3. klasse) og/eller klubtilbud 
(skolefritidsordning) for børn fra 4. klassetrin (note 13) 

    

Direkte omkostninger     

     
Årets resultat     
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Administrative opgaver for andre skoler 

Jf. § 5 c. i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kan en fri grundskole, der modtager statstilskud efter 
denne lov, i medfør af en skriftlig aftale mod vederlag varetage administrative opgaver for andre frie grundskoler omfattet af denne lov. 
 

En skoles midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, jf. § 5, stk. 2, nr. 2, i lov om friskoler og 

private grundskoler m.v. Skolens midler må således ikke anvendes til at dække underskud ved administrative opgaver for andre 

skoler. 

 
 
 

 
20xx 

 
20xx-1 

 
20xx-2 

 
20xx-3 

 
20xx-4 

Indtægter ved administrative opgaver 
for andre skoler (note 3) 

          

Andel af lønomkostninger, 
administration (note 10) 

          

Andel af andre omkostninger, 
administration (note 11) 

          

Resultat           

 

Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. friskolelovens § 22. Dette indebærer, at skolerne fra 
1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset beløbets størrelse i de særlige specifikationer til 
årsrapporten.   
 
Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller 
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og Undervisningsministeren har godkendt 
donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 22a. 
 
Der er ikke krav om, at skolerne skal specificere donationer under eller lig 20 t.kr. modtaget før 1. august 2019.  
Modtagne donationer under eller lig 20 t.kr. ekskl. moms skal opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  
 
Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationerne særskilt i årsregnskabet. I de 
særlige specifikationer jf. tabel 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

Hvis skolen før 1. august 2019 har modtaget flere donationer under 20 t.kr. fra samme donator skal donator medtages, hvis 
donationerne tilsammen overstiger 20 t.kr. 
 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante donationer, dog 
uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 2.  
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Tabel 1: Kontante donationer under eller lig 20 t.kr ekskl. moms modtaget før 1. august 2019. 

Notehenvisning til årsregnskabet Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud  

Note 32 Årets modtagne donationer under periodiseret anlægstilskud  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  

 

 
Tabel 2: Specifikation af donationer over 20 t.kr. ekskl. moms modtaget før 1. august 2019 samt 

specifikation af alle donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019   

Notehenvisning (f.eks. 
note 3 Andre indtægter 
og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 
andre indtægter og tilskud           

Note 31Årets forudmodtagne 
donationer under andre 
langfristede gældsforpligtelser      

Note 32 Årets modtagne 
donationer under periodiseret 
anlægstilskud            

Note 35 Forudmodtagne 
donationer under 
periodeafgrænsningsposter)           

Ikke-kontante donationer      

 

 

Tabel 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (fj. tabel 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  

 
 

På baggrund af ovenstående ændring i donationer slettes nedenstående: 

Årets modtagne donationer  

Eventuelle modtagne kontante og ikke kontante donationer i regnskabsåret over t.kr. 20 skal oplyses med givers navn og adresse, 

eventuelt anonym, og beløb. Hvis samme donator giver flere donationer under t.kr. 20, skal donator medtages, hvis de tilsammen 

overstiger t.kr. 20. 

For donationer gælder samme regler for kombinerede skoler, hvori en fri grundskole indgår, som for frie grundskoler.  

Gældende fra 15. maj 2018 må frie grundskoler ikke modtage anonyme donationer over 20.000 kr., jf. friskolelovens § 22:  

Skolen må fra en donator ikke modtage anonyme donationer på over 20.000 kr. eksklusive moms. 

Stk. 2. Modtager en skole donationer i strid med stk. 1, skal skolen returnere donationen til donatoren inden 30 dage fra 

modtagelsen. Donationer, der ikke kan returneres til donatoren inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos 

Undervisningsministeriet inden for samme frist. 
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Stk. 3. En donator, hvis donation er overført til en konto hos Undervisningsministeriet, jf. stk. 2, kan, indtil 6 måneder efter at 

donationen er overført, kræve donationen tilbagebetalt fra Undervisningsministeriet. 

Stk. 4. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen i stk. 3, tilfalder statskassen. 

Note 3 Årets modtagne donationer under andre indtægter   
Giver  Kr. 
Navn og adresse, eventuelt anonym   
Navn og adresse, eventuelt anonym   

   

 

Note 31 Årets modtagne donationer under periodiseret anlægstilskud   
Giver  Kr. 
Navn og adresse, eventuelt anonym   
Navn og adresse, eventuelt anonym   

   

 

Årets modtagne ikke kontante donationer (varer, tjenesteydelser, ejendomme mv. 
opgjort til markedsværdi) 

  

Art, giver  Kr. 
Art, navn og adresse, eventuelt anonym   
Art, navn og adresse, eventuelt anonym   
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Private gymnasier institutioner for gymnasiale 
uddannelser 

 

Note    År  År-1 
    kr.  t.kr. eller 

kr. 

1  Statstilskud     
  Grundtilskud     
  Undervisningstilskud     
  Fællesudgiftstilskud     
  Bygningstilskud     
  Tilskud til introduktionskurser     
  Tilskud til brobygning til gymnasiale uddannelser     
  Tilskud til svært handicappede     
  Særlige tilskud til institutions specialpædagogiske bistand til 

støtte til elever og kursister 
    

  Jf. Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale 
uddannelser § 13 a. Ansøgning om særlige tilskud, jf. § 13, indgives 
ved anvendelse af en digital løsning, som Børne- og 
Undervisningsministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening).  

    

  Tilskud til henviste elever     
  Tilskud til kost og logi, kostafdeling     
  Særlige tilskud      
  Fx puljemidler.     
  Øvrige statstilskud      
  Fx dispositionsbegrænsning (tilbagebetaling af tilskud) (omkostning).     

  I alt     

 

Særlige specifikationer 

Beregnede minimum egendækning     
Egendækning heltidsuddannelser (mindstegrænsen pr. årselev x antal årselever)  9.200 x 

antal 
årselever 

 9.200 x 
antal 

årselever 
Egendækning enkeltfag (mindstegrænsen pr. enkeltfag x antal (påbegyndte) kursister på 
hvert enkeltfagsudbud) (almindelig takst)) 

 450 x 
antal 

enkeltfag 

 450 x 
antal 

enkeltfag 
Egendækning enkeltfag (mindstegrænsen pr. enkeltfag x antal (påbegyndte) kursister på 
hvert enkeltfagsudbud) (forhøjet takst) 

 750 x 
antal 

enkeltfag 

 750 x 
antal 

enkeltfag 

I alt minimum egendækning     
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Årets modtagne donationer  

Fra 1. august 2019 må skolerne ikke længere modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie 

fagskoler.  Dette indebærer, at skolerne fra 1. august 2019 skal oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset 

beløbets størrelse i de særlige specifikationer til årsrapporten.   

Fra 1. august 2019 må skolerne desuden ikke modtage donationer på over 20 t.kr. eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller 
fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS, medmindre Børne- og Undervisningsministeren har godkendt 
donationen på baggrund af skolens ansøgning herom. jf. § 11 b i bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler 

Der er ikke krav om at skolerne skal specificere donationer modtaget før 1. august 2019.  
Donationer modtaget før 1. august 2019 kan opgøres som et samlet beløb jf. tabel 1.  
 
Såfremt skolen har modtaget kontante donationer i regnskabsåret, skal skolen opgøre donationer særskilt i årsregnskabet og i de 
særlige specifikationer jf. tabel 2 skal skolen angive oplysninger om: 

- Dato for modtagelse af donationen 
- Donators navn, adresse og land 
- Størrelse på donationsbeløbet 
- Notehenvisning til årsregnskabet 

 
Ikke-kontante donationer holdes uden for årsregnskabet og specificeres med tilsvarende oplysninger som kontante donationer, dog 
uden notehenvisning til årsregnskabet jf. tabel 2.  
 
Tabel 1: Kontante donationer ekskl. moms modtaget før den 1. august 2019 

Donationstype Samlet beløb 

Note 3 Donationer under andre indtægter og tilskud   

Note 31Årets forudmodtagne donationer under andre langfristede 
gældsforpligtelser  

Note 35 Forudmodtagne donationer under periodeafgrænsningsposter  

 

Tabel 2: Specifikation af donationer ekskl. moms modtaget fra og med den 1. august 2019 

Notehenvisning (f.eks. 
note 3 Andre indtægter 
og tilskud) Dato Navn Adresse Land Beløb 

Note 3 Donationer under 
andre indtægter og tilskud            

Note 31Årets forudmodtagne 
donationer under andre 
langfristede gældsforpligtelser 

     Note 32 Årets modtagne 
donationer under periodiseret 
anlægstilskud            

Note 35 Forudmodtagne 
donationer under 
periodeafgrænsningsposter)           

Ikke-kontante donationer      

 

Tabel 3: Opgørelse af modtagne donationer i alt 

Årets modtagne donationer Beløb 

Modtagne kontante donationer i alt jf. årsregnskabet (ekskl. ikke-kontante donationer)  (jf. tabel 1+2) 

Modtagne ikke-kontante donationer i alt (fj. tabel 2) 

I alt (inkl. ikke-kontante donationer)  
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Ændringer i vejledning og paradigme for 
Kombinerede skoler 

Nøgletal  

Antal lærerårsværk  Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid - 
svarende til en fuldtidsansat på 37 timer om ugen, for forstander og viceforstander, 
skoleleder, viceskoleinspektør, pædagogiske ledere, afdelingsinspektører, lærere, 
børnehaveklasseledere og andet personale vedrørende undervisning, herunder støttepædagoger 
m.v. og personale, der er ansat til hjælp for fysisk handicappede elever. 
Medarbejdere med orlov eller langtidssyge i mere end 28 dage med og uden løn tælles ikke 
med. 

Heraf antal lærerårsværk ansat 
på højskoledelen  

Antal lærerårsværk der er ansat som højskolelærere og ledere efter ”Bekendtgørelse om 
ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler 

 

Note    År  År-1 
1  fortsat  kr.  t.kr. eller 

kr. 

  Folkehøjskoler     
  Grundtilskud     
  Driftstilskud/Taxametertilskud      
  Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper     
  Tilskud til svært handicappede     
  Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand 
    

  Særlige tilskud      
  Fx puljemidler.     
  Øvrige statstilskud      
  Fx dispositionsbegrænsning (tilbagebetaling af tilskud) (omkostning).     

       

  I alt      
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Note    År  År-1 
2  fortsat  kr.  t.kr. eller 

kr. 

  Folkehøjskoler     
  Elevbetaling Kurser på mere end 2 ugers varighed     
  Kurser på mindre end 2 ugers varighed     
  Inklusive kommuners bidrag til elevbetaling og ind- og udmeldelsesgebyr     
  Statslig elevstøtte for elever under 18 år på 

ungdomshøjskoler 
    

  Kommunal betaling for deltagere omfattet af lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats 

    

  Betaling for materialer, ekskursioner, rejser m.v.     

       

  I alt     

 

 

Note    År  År-1 
5  fortsat  kr.  t.kr. eller 

kr. 

  Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov efterskoler, 
og frie grundskoler og folkehøjskoler 

    

  Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov frie grundskoler 
(indtægt) modregnes. 

    

  Øvrige omkostninger     
  Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.     
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Særlige specifikationer 

Efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler 

Sengepladser  

(Nye efterskoler, frie fagskoler og højskoler: de første fem hele regnskabsår) 

 

  20xx  20xx-1  20xx-2  20xx-3  20xx-4 
Antal sengepladser,           

Jf. §§ 3, 4 og 5 i 
tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler,  
og frie fagskoler og folkehøjskoler 

          

Løbende ydelse pr. sengeplads           

Jf. § 3 i tilskudsbekendtgørelsen for 
efterskoler og frie fagskoler og 
folkehøjskoler *. 

          

 

*De løbende ydelser omfatter renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og 

pensionskasselån, lån i andelskasser, flexlån, pauselån, garantilån og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje 

af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra 

bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlige myndigheder samt lejeindtægter. 

 

Aktiviteter uden for loven  

(jf. § 27 1) – 3), i tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler og § 29 1) – 3), i tilskudsbekendtgørelsen for 

folkehøjskoler) 

Aktiviteter uden for loven kan være: 
1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven. 
2) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte. 
3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og 2. 
 

En efterskoles/fri fagskoles /folkehøjskoles midler må alene bruges skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, jf. § 6, stk. 

1, nr. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler. Skolens midler må således ikke anvendes til at dække underskud ved accessorisk 

virksomhed og § 3, stk. 1 i Højskoleloven 

Grundtilskud nedsættes med en fastsat procentdel af den del af indtægter fra aktiviteter uden for loven i det andet kalenderår før 

finansåret, der overstiger et grænsebeløb, som fastsættes på de årlige finanslove. 

 


