Procedure:
Når Efterskoleforeningen har taget stilling til ansøgningen, sendes svar via email i form af
bevillingsskrivelse til eller afslag til den modtagende efterskole og elevens kontaktperson.
Kontaktpersonen orienterer dernæst familien.
Stipendiet udbetales til efterskolen, som så nedsætter elevens egenbetaling med et tilsvarende beløb.
Stipendiet udbetales i to rater til efterskolen – 1. gang i februar og 2. gang i juni i det pågældende
skoleår.
NB - Fylder eleven 18 i løbet af skoleåret vær da opmærksom på at både elevstøtte, individuel
supplerende støtte og stipendium bliver indkomstskattepligtigt for eleven. Der er efterskolen, der
sørger for at indberette til SKAT. Støtten indberettes som B-indkomst og er ikke AM-bidragspligtig.
Betingelser:
Pkt. 1. Efterskolestipendier
Efterskolestipendierne er finansieret af bevilling på finansloven. I skoleåret 2019-20 er der en bevilling på 86
stipendier. Hvert enkelt stipendium er et fast beløb i form af et tilskud på 620 kr. om ugen til egenbetalingen.
Stipendieordningen er en tilskudsordning, så egenbetalingen for de udvalgte elever bliver gennemsnitligt som
følger:
Eksempel på finansiering af en elev med stipendium:
Gennemsnitlig ugepris (2.350x42)
Max. statsstøtte (1.254x42)
Stipendium (620x42)
Resterende
egenbetaling

98.700
-52.668
-26.040
19.992

Pkt. 2. Krav og betingelser for tildeling af stipendium
De unge, skolen og forældrene skal alle opfylde visse krav for at indgå i stipendieordningen.
A) Betingelser som ansøgere skal opfylde for at komme i betragtning til et stipendium:
•
Eleven er flygtning, indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land (i henhold til Danmarks
Statistiks definitioner) Se evt. www.efterskole.dk/integration under ’Definition af indvandrere og
efterkommere’ eller eleven er herboende grønlænder – med ’herboende’ vil sige, at denne har taget
fast ophold i Danmark med sin familie. Ved ’grønlandske unge’ forstås unge, hvor begge forældre er
født i Grønland.
•
Eleven er berettiget til maksimal statsstøtte dvs. at husstandsindkomsten er mindre end 350.000 kr. i
året 2017 (dvs. det 2. kalenderår forud for skoleårets start). 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 elevens søskende, der er
under 18 år ved kursets begyndelse med 36.874 kr.
B) Forældrene forpligter sig på:
•
At betale den resterende egenbetaling - evt. suppleret af efterskolen.
C) De modtagende efterskoler forpligter sig på følgende:
•
At se positivt på delfinansiering af den resterende egenbetaling, hvis familien har behov for det.
•
At finansiere og iværksætte en mentorordning for de flygtninge/indvandrerelever, som UUvejleder/klasselærer vurderer, har brug for det (se nedenstående).
•
At etablere tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, for de elever, som UUvejleder/klasselærer vurderer, har brug for det.

Pkt. 3. Mentorordning
Ved ”mentor” forstås en lærer, der et par timer ugentligt har én-til-én tid med den unge. Mentorens rolle er at
introducere den unge til efterskolehverdagen, til faglige forventninger, skrevne og uskrevne regler på en
efterskole og give den unge redskaber til at indgå i det sociale liv blandt danske unge. Mentorens indsats vil

typisk koncentrere sig på begyndelsen af skoleåret og langsomt udfases i takt med, at mentee’en integreres i
efterskolelivet.
En række skoler etablerer denne ordning som en ’udvidet kontaktlærerordning’ for den enkelte elev – typisk
1-2 timer om ugen.
Pkt. 4 Behandling af personoplysninger
Når du indgiver ansøgning om stipendium til efterskoleophold for flygtninge/indvandrerunge og grønlandske
unge i Danmark, 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.

