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Procedure og betingelser for ansøgning om stipendium til flygtninge/indvandrere og 
herboende grønlandske unge for skoleåret 2023-2024 
 
 
Om stipendieordningen 
Efterskolestipendierne til flygtninge/indvandrere og herboende grønlandske unge finansieres af 
en årlig finanslovsbevilling. Et stipendium består af et tilskud på 770 kr. pr. kursusuge til egenbe-
talingen, svarende til et tilskud på 32.340 kr. for et 42-ugers kursus. I skoleåret 2023-24 er der i alt 
60 stipendier til uddeling.  
 
Med tildeling af et stipendie vil egenbetalingen for en stipendiemodtager blive omkring 22.000 kr. 
jf. dette eksempel:  
 

Gennemsnitlig ugepris (2.650 kr. x 42 uger)   111.300 kr.  

Maksimal statslig elevstøtte (1.356 kr. x 42 uger)  -56.952 kr.  

Stipendium (770 kr. x 42 uger)   -32.340 kr.  

Egenbetaling      22.008 kr.  
 
Den endelige egenbetaling kan dog variere i forhold til ovennævnte eksempel, alt efter den en-
kelte efterskoles ugepris. 
 
Der kan desuden suppleres med individuel supplerende elevstøtte. Herved kan egenbetalingen 
komme endnu længere ned.  
 
 
Procedure for ansøgning 
Stipendiet kan søges af den unge selv og forældrene, men ofte vil det være en efterskole eller en 
UU-vejleder, der søger på vegne af den unge. Det søges via en elektronisk ansøgning, der findes 
på Efterskoleforeningens hjemmeside. I ansøgningen skal man opgive en række oplysninger om 
bl.a. husstandens indkomst, ligesom der skal laves en kort beskrivelse af elevens faglige og per-
sonlige kompetencer m.v. Der er også mulighed for at vedhæfte bilag til ansøgningen.  
 
Der skal desuden indhentes en samtykkeerklæring fra forældrene, som skal vedhæftes ansøg-
ningen. Samtykkeerklæringen ligger som link i selve den elektroniske ansøgningsblanket.  
 
Stipendierne kan søges løbende så længe der er midler til rådighed. Efterskoleforeningen be-
handler ansøgninger løbende og giver såvel den modtagende efterskole som elevens kontakt-
person besked via mail om, hvorvidt der er givet afslag på ansøgningen eller ansøgningen er 
imødekommet. Det er kontaktpersonens opgave at orientere familien om, hvorvidt der er bevilget 
et stipendium.  
 
Et stipendium udbetales direkte til efterskolen, der dernæst nedsætter elevens egenbetaling med 
et tilsvarende beløb. Stipendiet udbetales i to rater til efterskolen – 1. gang i februar måned og 2. 
gang i juni måned i det skoleår, man har fået bevilget stipendiet til.  
 
Hvis eleven er fyldt 18 år eller fylder 18 år i løbet af skoleåret, skal man være opmærksom på at 
stipendiet (såvel som statslig elevstøtte og eventuel individuel supplerende støtte) er indkomst-
pligtig fra det tidspunkt, hvor eleven fylder 18 år. Læs mere om indberetning af stipendium her:  
https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Leksikon/DF/Elever_over_18  
 
 
Betingelser for at modtage stipendium 
For at en elev kan modtage et stipendium er der en række betingelser, der skal opfyldes:  
 
Eleven er flygtning, indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land eller herboende grøn-
lænder.  
 

https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Leksikon/DF/Elever_over_18
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Et ikke-vestligt land defineres som ”alle andre lande end de 27 EU-lande samt Andorra, Island, 
Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten, Canada, USA, 
Australien og New Zealand”. 
 
En herboende grønlænder defineres som en elev, hvor begge forældre er født i Grønland, og som 
på ansøgningstidspunktet har taget fast ophold i Danmark med sin familie.  
 
Eleven er berettiget til maksimal statslig elevstøtte svarende til, at husstandsindkomsten er under 
370.000 kr. i 2021. 
 
Indkomstgrundlaget beregnes som forældrenes personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg 
af eventuel samlet positiv nettokapitalindkomst (Personskatteloven § 7) samt aktieindkomst, som 
beskattes efter personskattelovens § 8a, stk. 2. Indkomstgrundlaget nedsættes for hver af ele-
vens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse, med 39.892 kr. 
 
Forældrene betaler den egenbetaling, der er tilbage, når den statslige elevstøtte, stipendium og 
eventuelt individuel supplerende elevstøtte er fratrukket kursets pris. 
 
 
Efterskolens ansvar 
Efterskolen opfordres desuden til at etablere en mentorordning for de flygtninge/indvandrerele-
ver, som UU-vejleder/klasselærer vurderer, har brug for det. En mentorordning vil typisk bestå af 
en form for udvidet kontaktlærerordning, hvor eleven mødes med en efterskolelærer et par timer 
ugentligt til én-til-én-tid. Mentorens rolle er at introducere den unge til efterskolehverdagen, til fag-
lige forventninger, skrevne og uskrevne regler på en efterskole og at give den unge redskaber til 
at indgå i det sociale liv blandt danske unge. Mentorens indsats vil typisk være mest koncentreret 
i begyndelsen af skoleåret og langsomt udfases i takt med, at mentee’en integreres i efterskoleli-
vet.  
 
Efterskolen opfordres desuden til at etablere undervisning i dansk som andetsprog for de elever, 
som UU-vejleder/klasselærer vurderer, har brug for det. Der kan søges tillægstakst til dansk for 
tosprogede, hvis betingelserne herfor opfyldes. 
 
Endelig opfordres efterskolen til at se positivt på delfinansiering af den resterende egenbetaling, 
hvis familien har behov for det. 
 
  
Behandling af personfølsomme oplysninger 
Når man indgiver en stipendieansøgning, behandler Efterskoleforeningen de personoplysninger, 
der angives i skemaet og eventuelle bilag til ansøgningen.  
 
For at kunne udbetale stipendiet til den efterskole som ansøger bliver optaget på, deles de af-
givne oplysninger med efterskolen. Oplysningerne behandles fortroligt og bliver ikke videregivet 
til andre end efterskolen. Alle ansøgninger opbevares i 5 år i overensstemmelse med regnskabs-
bekendtgørelsens regler herom og destrueres herefter.  
 
Efterskoleforeningen overholder persondataforordningens krav til behandling af persondata og 
ansøger har ret til indsigt, berigtigelse og sletning af de afgivne oplysninger i overensstemmelse 
hermed. 
 
 
Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kontakt venligst Hanne Skøtt på direkte tele-
fon 33 17 95 86 eller mail hs@efterskolerne.dk. 
 

mailto:hs@efterskolerne.dk

