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Bilag 1. Udmøntning af tiltag om reduceret forældre- og deltager-

betaling 

Dette papir beskriver den nærmere udmøntning af den politiske aftales 

element om reduceret forældre- og deltagerbetaling.  

 

1. Aftaletekst 

”Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver efterskoler, frie fagskoler 

og øvrige skoler med kosttilbud et ekstra tilskud på 1.000 kr. pr. uge pr. 

elev, dog maksimalt 90 pct. af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet 

etableres fra 4. januar 2021 og vil være gældende, indtil nedlukningsperi-

oden ophører. Tilskuddet skal muliggøre, at forældre ikke skal betale 

fuldt ud for kost og logi, mens eleverne er hjemsendte. Tiltaget omfatter 

de samme skoletyper som i 2020, dvs. efterskoler, frie fagskoler, fri- og 

privatskoler med kostafdeling, erhvervsskoler med kostafdeling samt al-

mene og private gymnasier med kostafdeling.” 

2. Omfattede skoler, institutioner og elever 

Tiltaget omfatter følgende skoler og institutioner: 

- Efterskoler 

- Frie fagskoler 

- Fri- og privatskoler med kostafdelinger 

- Erhvervsskoler med kostafdelinger 

- Almene gymnasier med kostafdelinger 

- Private gymnasier med kostafdelinger 

 

Tiltaget omfatter elever, hvor deltagerbetalingen helt eller delvist betales 

af eleven selv eller elevens forældre. Tiltaget har ikke til formål at kom-

pensere kommuner eller andre offentlige myndigheder, der i visse til-

fælde betaler eller giver tilskud til deltagerbetalingen for konkrete elever. 

 

Alle efterskoler og frie fagskoler er omfattet. Fri- og privatskoler med 

kostafdeling, hvor der opkræves forældrebetaling, er omfattet. Alle er-

hvervsskoler med godkendelse til kostafdeling er omfattet, herunder 
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landbrugsskoler og Håndværkerskolehjemmet i København. De syv al-

mene gymnasier med kostafdeling er omfattet, ligesom Sorø Akademis 

Skole er omfattet. De private gymnasier og studenterkurser med kostaf-

deling er omfattet. 

 

Særligt vedr. erhvervsskoler med kosttilbud: Tilskuddet vedrører elever på er-

hvervsuddannelserne og landbrugets lederuddannelse. Tilskuddet vedrø-

rer ikke elever, der er fritaget for deltagerbetaling. Erhvervs- og land-

brugskostelever, der er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, 

modtager allerede kompensation for deltagerbetalingen og omfattes ikke. 

Elever, hvor deltagerbetalingen finansieres af Arbejdsgivernes Uddannel-

sesbidrag, omfattes heller ikke. 

 

Særligt vedr. fri- og privatskoler med kostafdeling: Hovedreglen er, at elever ikke 

er omfattet, hvis deltagerbetalingen betales af kommuner. På den bag-

grund er alene elever på Herlufsholm Skole og Gods, Bagsværd Gymna-

siums Grundskole og Stenhus Kostskole (delvist) omfattet. Derimod er 

elever på de seks kostskoler med kommunal finansiering af deltagerbeta-

lingen ikke omfattet (Skolen på Slotsvænget, Esrum Kostskole, Bogø 

Kostskole, Ringe Kost- og Realskole og Kostskolen i Sønderjylland.) De 

har efter ministeriets aktuelle oplysninger kun elever i kostafdelingen, der 

er anbragt af kommunerne eller med kommunal støtte. 

 

3. Tilskuddet 

3.1 Tilskuddet pr. elev 

Tilskuddet udgør 1.000 kr. pr. elev pr. uge – dog maksimalt 90 pct. af 

den konkrete egenbetaling for hver elev. 

Tilskuddet opgøres som et beløb svarende til skolens ugepris eller gen-

nemsnitlige ugepris minus hver enkelt elevs tilskud til nedsættelse af del-

tagerbetaling. For efterskoleelever kan nedsættelse af deltagerbetaling ek-

sempelvis være forårsaget af den statslige elevstøtte, individuel supple-

rende elevstøtte, støtte fra Grønlands Selvstyre til grønlandske elever, 

statsfinansierede stipendier til flygtninge/indvandrere, eller støtte fra 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig til sydslesvigske elever. Nedsættelse 

af deltagerbetaling kan desuden være forårsaget af eksempelvis elevstøtte 

for elever på frie fagskoler. 

  

Tilskuddet vedrører ikke elever, hvis deltagerbetaling betales af kommu-

ner eller andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre. 

For elever, der delvist får deltagerbetalingen dækket af en kommune eller  

anden myndighed, ydes tilskuddet for den del, som eleven selv eller ele-

vens forældre betaler.  

 

Særligt for fri- og privatskoler med kostafdeling samt private gymnasier med kostafde-

ling: Der kompenseres kun for kost- og logidelen af deltagerbetalingen. 

Tilskuddet opgøres som et beløb svarende til den gennemsnitlige beta-

ling pr. uge for ophold på kost-afdeling, dog maksimalt et beløb på 1.000 
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kr. pr. uge, eller 90 pct. af egenbetalingen. Den gennemsnitlige betaling 

pr. uge opgøres som den årlige opholdsbetaling fratrukket evt. opholds-

støtte divideret med antal undervisningsuger. 

 

Særligt for erhvervsskoler: For erhvervsuddannelseselever er der et loft over 

deltagerbetaling til kost og logi på 557 kr. om ugen, mens elever ved 

landbrugsuddannelserne og landbrugets lederuddannelse højest må be-

tale hhv. 550 og 650 kr. om ugen for kost og logi. Erhvervsskoler og her-

under landbrugsskoler kan således alene få tilskud til nedbringelse sva-

rende til 90 pct. af de beløb skolerne faktisk opkræver. Elever optaget på 

kostafdelingen efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed udløser 

normalt ikke statstilskud, og de vil således heller ikke være berettiget til at 

indgå i beregningen for dette tilskud. 

 

3.2 Tilskudsberettigede elevuger 

Opgørelsen af elever skal omfatte elever, der er berettiget til at indgå i til-

skudsgrundlaget. Herudover kan der kun indgå uger, hvor skolen/insti-

tutionen har været lukket som følge af Covid-19-foranstaltninger. Til-

skuddet til nedsættelse af deltagerbetaling vedrører ikke elever, der ikke 

er hjemsendt og således fortsat får kost/logi på skolen i hjemsendelses-

perioden. 

 

Tilskudsperioden gælder fra 4. januar i henhold til den politiske aftale. 

Såfremt skolen i henhold til skolens årsplan først skulle åbne for elever 

på en senere dato end 4. januar, gælder tilskudsperioden først fra den 

dato, hvor skolen skulle være åbnet. 

 

 Påskeugen og vinterferie i ugerne 7 eller 8 indgår i tilskudsgrundlaget 

som en hel uge, såfremt det var planlagt at holde åbent i denne uge før, 

der blev meldt skolelukninger ud. Såfremt skolen havde planlagt at holde 

kosttilbuddet lukket i hele påskeugen (og ikke kun helligdagene), kan den 

ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Øvrige uger indgår også som hele uger på 

trods af eventuelle lukkedage som følge af helligdage.  

 

Særligt for almene og private gymnasier med kostafdeling: Hvis skolen i dele af 

perioden er lukket for en del af elevgruppen og åben for en anden del, 

kompenseres der for de elever, der er ikke har mulighed for at være på 

skolen i en pågældende uge som følge af COVID-19-foranstaltninger. 

 

3.3 Tilskudsbetingelser 

Det er en tilskudsbetingelse, at skoler og institutioner rent faktisk ned-

sætter deltagerbetalingen for ophold på kostafdelinger. Efter den politi-

ske aftale er det en tilskudsbetingelse, at skolerne nedsætter egenbetalin-

gen svarende til det kompensationstilskud, som skolen modtager fra sta-

ten per elev. Skoler og institutioner må gerne nedsætte deltagerbetalingen 

med mere end 1.000 kr. pr. elev, men den vil fortsat alene være berettiget 
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til statsligt tilskud på 90 pct. af den faktiske nedsatte egenbetaling op til 

1.000 kr. om ugen pr. elev. 

 

4. Udbetaling  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udarbejder en blanket, 

som skoler og institutioner skal udfylde og indsende til STUK for at 

kunne få tilskud. Blanketten ledsages af en ledelseserklæring, hvor sko-

lens leder skriver under på rigtigheden af informationerne på blanketten. 

Der skal ikke udarbejdes særskilt revisorerklæring, og institutionsreviso-

rerne vil i stedet påse overholdelse af retningslinjerne i forbindelse med 

den løbende tilskudskontrol. 

 

Blanketten skal især indeholde oplysninger om antallet af tilskudsberetti-

gede elevuger (pkt. 3.2.) samt tilskuddet pr. elev (3.1.) 

 

Der åbnes for indberetning af blanketter fra d. 8. marts 2021 og frem. 

Når skolerne indberetter, vil STUK foranstalte de konkrete udbetalinger 

til skolerne snarest derefter. Der sættes frist for indberetning d. 12. april 

2021. 

 

Såfremt enkelte skoler kan komme i likviditetsmæssige vanskeligheder 

ved at reducere deltagerbetaling i januar måned og først få statstilskud på 

et senere tidspunkt, kan skolen tage kontakt til STUK med henblik på et 

likviditetsmæssigt forskud, der efterfølgende vil skulle reguleres i forhold 

til det endelige tilskud. 

 

Ovennævnte model afspejler overvejende en situation, hvor skoler og in-

stitutioner kan udmønte nedsættelse af forældre-/deltagerbetaling i en 

konkret betalingsrate lige omkring 1. marts 2021. Såfremt der er kvartals-

vise opkrævninger el.lign., kan skolen fortsat beregne og ansøge om til-

skuddet på baggrund af ovennævnte kriterier og aktiviteten i januar må-

ned. Herefter må den konkrete nedsættelse af forældre-/deltagerbetaling 

gennemføres i førstkommende opkrævning. Såfremt der ikke er flere op-

krævninger, må skoler og institutioner foranstalte en konkret udbetaling, 

såfremt skolen skal være berettiget til statstilskuddet. 

 

Modellen indebærer, at bevillingen til formålet ikke anskues som en ud-

giftsramme. Skoler og institutioner er således berettiget til et tilskud på 

det beløb, som de konkret reducerer forældre- og deltagerbetalingen med 

efter ovenstående retningslinjer.   


