
 

 

 

 

 

 

 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

27. august 2021 

Sags nr.:21/15285 

 

   

   

   

 

Orientering om udbetaling af tilskud til trivselsfremmende aktivi-

teter på efterskoler og frie fagskoler fra aftale om sommer- og er-

hvervspakke mv. af 4. juni 2021. 

Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter 

I brev af 24. juni 2021 orienterede vi om udbetaling af tilskud fra aftale 

om fagligt efterslæb af 1. juni 2021. I brevet oplyste vi desuden de for-

ventede tilskud pr. skole til trivselsfremmende aktiviteter fra aftale om 

sommer- og erhvervspakke af 4. juni. Udbetalingen af disse tilskud af-

ventede forelæggelse af et aktstykke for finansudvalget efter sommerferi-

en. 

 

Finansudvalget har den 26. august 2021 tiltrådt aktstykke 339 om tilskud 

til trivselsfremmende aktiviteter på frie skoler fra aftale om sommer- og 

erhvervspakke mv. af 4. juni 2021. 

 

Det følger af Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, at der 

afsættes en pulje på i alt 9 mio. kr. til et særtilskud til fri- og privatskoler, 

efterskoler og frie fagskoler i 2021 til trivselsfremmende aktiviteter i sko-

le, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge. Der udbetales et tilskud 

til hver enkelt skole til trivselsfremmende aktiviteter til anvendelse inden 

udgangen af december 2021 som følge af Covid-19 og de heraf følgende 

nedlukninger. Hver enkelt skole modtager et tilskud fra puljen svarende 

til, hvor stor en andel af den samlede aktivitet på tværs af de tre skole-

former, som skolens elever udgør.  

 

I vedlagte regneark er vist en opgørelse over tilskuddet til trivselsfrem-

mende aktiviteter pr. skole.  

 

Anvendelse og dokumentation 

Tilskud afsat i aftalen om sommer- og erhvervspakken kan anvendes til 

trivselsfremmende aktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter, 

lejrskoler, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv.   
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Det er op til skolerne selv at beslutte, hvordan tilskuddet skal anvendes 

lokalt.  

 

Tilrettelæggelsen af tilbuddene skal tage hensyn til, at elever med særlige 

behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af 

skole og fritidstilbud mv. og kan med fordel ske i samarbejde med eks-

terne aktører og organisationer, fx Dansk Skoleskak. 

 

Afholdelse af de trivselsfremmende aktiviteter kan ske i samarbejde med 

foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner 

mv. 

 

Tilskudsbeløb udbetalt til trivselsfremmende aktiviteter bliver oplyst i 

den tilskudsdokumentation, som skolerne henter på ministeriets brev-

portal, når midlerne er sat til udbetaling. 

 

Der stilles ikke krav til dokumentation og opfølgning på anvendelsen af 

midlerne for så vidt angår efterskoler og frie fagskoler. Uforbrugte mid-

ler samt midler, der ikke er anvendt til formålet inden udgangen af 2021, 

skal tilbagebetales senest den 31. december 2021.  

 

Skolerne kan forvente at modtage midlerne i uge 36. 
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