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Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2020/21  

Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen  

 

Bemærk, at følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at komme i betragtning 

til En Håndsrækning til efterskole: 

• Husstandsindkomsten må max udgøre 240.000 kr. i 2018 

• I skal have søgt kommunen om støtte til opholdet.  

• I skal kunne dokumentere social eller læringsmæssig udsathed for ansøger, fx i 

form af udtalelse fra lærer, familiekonsulent eller lignende.  

 

1. Elevens navn: 

 

2. Køn: 

 

3. Fødselsdato: 

 

4.  Elevens adresse:  

 

 

5.  Nuværende klassetrin og skole: 

 

6. E-mail og telefon (til kontakt vedr. ansøgningen): 

 

 

 

7.  Forælder 1 - navn og adresse: 

 

 

 

8. Forælder 2 - navn og adresse: 

 

 

 

9.  Har forældrene fælles forældremyndighed? Sæt 

kryds 

 

 

Hvis nej, hvem har forældremyndigheden? 

 

 

 

 

 

 

10.  Antal søskende under 18 år, som bor på samme adresse som eleven (skriv 

antal): 

 

  

Nej 

Ja 
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11.  Bopælsforælders samlever/ægtefælle 

Angiv navn og adresse for eventuel samlever eller ægtefælle til den forælder, 

ansøgeren har bopæl hos: 

 

 

12.  Husstandens samlede indkomst 

Angiv husstandens samlede personlige indkomst i 2018: 

 

______________________________________________________Kr.  

 

For at søge om En Håndsrækning til efterskoleophold, må husstandens samlede 

personlige indkomst i 2018 ikke overstige 240.000 kr.  

 

Årsopgørelser for 2018 for forældre eller bopælsforælder og evt. samlever skal 

vedlægges ansøgningen.  

 

Du kan finde en vejledning i, hvordan indkomsten beregnes i pkt. 3 i bilaget 

nedenfor. Du er også velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på  

tlf. 33 12 86 80 for mere hjælp.  

13. Er eleven allerede optaget på en efterskole i skoleåret 2020/21? 

 

Hvis ja, skriv skolens navn: 

 

13B.  Hvis nej, har eleven søgt om optagelse på en 

efterskole? 

 

Hvis ja, skriv skolens navn: 

 

 

14. Hvis eleven har søgt eller er optaget på en 

efterskole: Har I søgt efterskolen om ekstra 

økonomisk støtte (fra puljen for individuel 

supplerende elevstøtte) til at betale opholdet? 

  

 

 

 

 

 

14B. Hvis ja, hvor meget støtte giver skolen?  

 

Skriv beløb for hele skoleåret - kr: 

 

15.  Har I søgt kommunen om støtte til at komme på  

efterskole? 

 

Bemærk, at det er en forudsætning for at søge, at 

kommunen er ansøgt. Det er ikke en betingelse, at 

kommunen har sagt ja. 

 

 

 

 

 

15B.  Hvis ja, har kommunen bevilget støtte?  

 

Skriv beløb for hele skoleåret - kr: 

 

16.  Er eleven anbragt udenfor hjemmet eller har været 

det? 

 

 

 

 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 
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17.  Er eleven erklæret uddannelsesparat? 

 

Hvis nej: Hvornår er eleven erklæret ikke-

uddannelsesparat? 

 

 

18.  Har eleven haft udfordringer i skolen eller hjemme, 

som fx: 

 

- Ordblindhed 

- Været væk fra skolen i længere perioder pga. 

sygdom eller andre problemer 

- Haft problemer socialt med kammerater eller 

lærere eller derhjemme 

Vedlæg dokumentation fx i form af brev fra elevens 

lærer, vejleder, familiekonsulent eller andre om 

udfordringerne.  

 

 

 

 

 

19.  Udfyldes af eleven (beskriv med dine egne ord): 

Hvorfor vil du gerne på efterskole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Hvor har I hørt om muligheden for at søge om En Håndsrækning?  

 

Medier (avis, radio, tv) 

 

Efterskoleforeningens hjemmeside 

 

Min lærer/UU-vejleder 

 

Den efterskole, jeg skal gå på 

 

Egmont Fonden 

 

Andet, skriv venligst:  

 

 

  

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 
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21.  Forældres accept og underskrift 

 

Jeg bekræfter ved min underskrift: 

- At ovenstående oplysninger angivet i ansøgningsskemaet er korrekte. 

- At jeg vil opfylde de krav, der stilles til forældrene (se pkt. 4B i bilag til 

ansøgning). 

- At jeg vil støtte mit barn i at gennemføre efterskoleopholdet på alle de 

måder, jeg kan.  

- Samtidig giver jeg samtykke til, at vedlagt dokumentation og øvrige 

oplysninger nævnt ovenfor må videregives til Egmont Fonden og den 

efterskole, som eleven søger optagelse på. 

- Jeg giver også tilsagn om, at mit barn medvirker til dokumentation af 

udbyttet af efterskoleopholdet, senest ved afslutningen af skoleåret, se 

pkt. 4A i bilaget.  

-  

 

Dato:                              Underskrift:   

 

 

 

Dato:                              Underskrift: 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold 

 

Pkt. 1. Procedure: 

Der fastsættes ansøgningsdato for ansøgning om En Håndsrækning hvert år. Ansøgninger om 

støtte til skoleåret 2020/21 modtages fra … 

 

Der kan kun ansøges til et skoleår ad gangen, og der skal ansøges på det skema, som gælder for 

det pågældende skoleår (se link til ansøgningsskema ovenfor). 

 

Når Efterskoleforeningen har taget stilling til ansøgningen, modtager I svar hurtigst muligt. 

Bevilges stipendium sendes svaret i form af bevillingsbrev over e-mail. Hvis der er søgt optagelse 

på en efterskole sendes bevillingsskrivelsen også til efterskolen.  

 

En Håndsrækning udbetales til efterskolen, som så nedsætter elevens egenbetaling med et 

tilsvarende beløb.  

 

Håndsrækningen udbetales i to rater til efterskolen, første gang i oktober og anden gang i marts 

i det pågældende skoleår. Hvis eleven afbryder opholdet i løbet af det første halve år (august til 

december) tilfalder det resterende beløb Efterskoleforeningen til ny uddeling.  

 

NB - Fylder eleven 18 år i løbet af skoleåret, vær da opmærksom på at både elevstøtte, individuel 

supplerende støtte og stipendium fra En Håndsrækning bliver indkomstskattepligtigt for eleven. 

Der er efterskolen, der sørger for at indberette til SKAT. Støtten indberettes som B-indkomst og 

er ikke AM-bidragspligtig. 
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Pkt. 2. Efterskolestipendier 

Efterskolestipendierne under En Håndsrækning er finansieret af Egmont Fonden. Der er stipendier 

til rådighed i skoleårene 17/18 til og med 21/22. I 2021/22 er en pulje på 85 stipendier til 

rådighed. Hvert enkelt stipendium er et fast beløb i form af et tilskud på 2 x 10.000 kr. til 

egenbetalingen i løbet af skoleåret.  

 

En Håndsrækning er en tilskudsordning, så egenbetalingen for de udvalgte elever bliver 

gennemsnitligt som følger: 

 

Eksempel på finansiering af en elev med stipendium: 

 

Gennemsnitlig ugepris (2.400 kr. x 42 uger)   100.800 

Max. statsstøtte (1.308 kr. x 42) -54.936 

Stipendium (2 x 10.000 kr.)  -20.000 

Egenbetaling   25.864 

 

Pkt. 3. Beregning af indkomstgrundlag 

Det er en betingelse for at søge om En Håndsrækning til efterskole, at husstandens samlede 

korrigerede indkomst to år forud for det år, hvor skoleåret starter, ikke overstiger 240.000 kr.  

 

Korrigeret betyder, at indkomsten beregnes efter fradrag af AM-bidrag, og at man kan trække 

38.382 kr. pr. hjemmeboende søskende i husstanden fra. (Søskende skal være under 18 år og bo 

på adressen på det tidspunkt, skoleåret starter).  

 

Hvis barnets forældre er skilt, beregnes indkomsten for den forælder, hvor barnet har 

bopælsadresse. Hvis denne forælder er gift igen eller lever sammen med en person, skal denne 

persons indkomst regnes med.  

 

Indkomstgrundlaget består af forældrenes personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af 

eventuel samlet positiv nettokapitalindkomst (Personskatteloven § 7) samt aktieindkomst, som 

beskattes efter personskattelovens § 8a, stk. 2.  

 

Du kan finde mere vejledning i opgørelse af indkomstgrundlaget på Efterskoleforeningens 

hjemmeside 

 

Pkt. 4. Krav og betingelser for tildeling af stipendium 

De unge, forældrene og skolen skal alle opfylde visse krav for at indgå i stipendieordningen 

under En Håndsrækning.  Delt ansvar og finansiering er med til at sikre alle parters motivation 

for, at den unge succesfuldt gennemfører efterskoleopholdet. 

 

A) Betingelser som ansøgere skal opfylde for at komme i betragtning til et stipendium: 

• Elevens husstandsindkomst udgør maksimalt 240.000 kr. i året 2018 (dvs. det 2. 

kalenderår forud for skoleårets start).  

• Eleven skal bidrage til dokumentation af opfyldelsen af formålet med En Håndsrækning 

ved at udarbejde et vidnesbyrd om oplevelse og udbytte af efterskoleopholdet, senest ved 

afslutningen af skoleåret (Efterskoleforeningen udarbejder skabelon for vidnesbyrdet og 

kontakter eleven herom).  

 

B) Forældrene forpligter sig på: 

• At betale den resterende egenbetaling - evt. suppleret af efterskolen. 

• At afholde udgifter til lommepenge og transport i weekender og ferier m.m. 

• At støtte op om den unges ophold og deltage i skole-hjem samarbejde. 

 

C) De modtagende efterskoler forpligter sig på følgende: 

• Bidrage til finansieringen af familiens øvrige egenbetaling med midler fra individuel 

supplerende elevstøtte i det omfang, der er behov for det.  

https://www.efterskolerne.dk/Efterskoleforeningen/Leksikon/DF/Elevstoette#Indkomstgrundlag
https://www.efterskolerne.dk/Efterskoleforeningen/Leksikon/DF/Elevstoette#Indkomstgrundlag
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• Straks at underrette Efterskoleforeningen, hvis eleven afbryder opholdet. Hvis afbrydelsen 

sker inden 1. oktober fraregnes de uger, eleven har gået på skolen, og det resterende 

beløb tilfalder Efterskoleforeningen til ny uddeling. Hvis afbrydelsen sker mellem 1. 

oktober og 1. december, tilfalder 2. rate af stipendiet Efterskoleforeningen til ny uddeling. 

• Bistå Efterskoleforeningen med kontakt til eleven med henblik på udarbejdelse af 

vidnesbyrd, mindst en gang årligt.  

 

 

Pkt. 5. Efterskolernes finansiering 

Det skal bemærkes, at efterskolerne modtager et tilskud til individuel nedsættelse af 

egenbetalingen efter en konkret vurdering. Se evt. https://www.efterskolerne.dk/stoette. 

 

Modtagere af En Håndsrækning må gerne få yderligere nedslag i egenbetalingen med midler fra 

individuel supplerende elevstøtte.  

 

Ansøgere til En Håndsrækning kan IKKE samtidig modtage stipendium fra Efterskoleforeningens 

stipendieordning for flygtninge, indvandrere og efterkommere.   

 

Pkt. 6 Prioritering: 

Hvis der kommer flere ansøgninger om En Håndsrækning, end der er midler til uddeling, 

prioriterer Efterskoleforeningen at sikre bredde i modtagergruppen ud fra følgende kriterier: 

Fordeling på ansøgernes køn, hvilke udfordringer, de kommer med, fordeling på almene 

efterskoler og specialefterskoler, geografi, klassetrin og hvorvidt der søges til 1. eller 2. år på 

efterskole.  

 

Pkt. 7 Behandling af personoplysninger 

Når du indgiver ansøgning om En Håndsrækning, behandler Efterskoleforeningen de 

personoplysninger, du angiver i skemaet og eventuelle bilag til ansøgningen. 

For at kunne udbetale stipendiet til den efterskole, du bliver optaget på, deler vi dine oplysninger 

i ansøgningen med skolen. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og bliver herefter ikke 

videregivet til andre. Alle ansøgninger opbevares i 5 år i overensstemmelse med 

regnskabsbekendtgørelsens regler herom og destrueres herefter. 

 

Vi overholder persondataforordningens krav til behandling af persondata og du har ret til indsigt, 

berigtigelse og sletning af dine oplysninger i overensstemmelse hermed.  

https://www.efterskolerne.dk/stoette

