Skolekode:______________________________
Navn:__________________________________
Adresse:________________________________

Økonomisk- Administrativt Center
Frederiksholms Kanal 25 D
1220 København K
Direkte fax: 33 92 55 67
Direkte tlf.: 33 95 48 38

Postnr.:_____ By:_______________________

Kvartalsopgørelse for_____ kvartal 20___
Taxametertilskud til drift

Årselever

Antal årselever, ikke aktiverede
(overføres fra pkt. 10 i kvartalsopgørelsesskemaet)
Heraf antal årselever i forlængede forløb

Kombinationsforløb

Årselever

Heraf antal årselever i grundforløb, tekniske og merkantile erhvervsuddannelse

Skoleydelse:

Kr.

Skoleydelse for elever på 18 år og derover,
hjemmeboende (ikke aktiverede)
(overføres fra pkt. 12 i kvartalsopgørelsesskemaet)

Skoleydelse for elever på 18 år og derover,
udeboende (ikke aktiverede)
(overføres fra pkt. 12 i kvartalsopgørelsesskemaet)
Skoleydelse for elever under 18 år,
(ikke aktiverede)
(overføres fra pkt. 13 i kvartalsopgørelsesskemaet)
I alt
Opgørelsen indsendes, så den er ministeriet i hænde senest den 10. i måneden efter kvartalets
ophør. Hvis datoen falder i en weekend eller på en helligdag, er det den først følgende hverdag, der er gældende.
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Aktiverede og revalidender m. fl, jf. betalingsloven lovbekendtgørelse nr. 165 af
19. februar 2013 samt bekendtgørelse nr. 222 af 4. marts 2013, der ikke udløser
statstilskud *
(til brug for opgørelse af, hvorvidt skolen opfylder mindsteårselevkravet)

Kommune

Deltagere
henvist af kommunerne*

Anden aktør
på kommunernes vegne

a) Årselever

I alt

Deltagere
henvist af anden
aktør på kommunernes vegne*
b) Årselever

I alt

Aktiverede årselever i alt, sum af a) + b) __________________
* Deltagere, for hvem skolen opkræver betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. § 11, i lov om produktionsskoler.
Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for:










Kontanthjælpsmodtager omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik,
og omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der
ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der
deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge.
Personer, som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik.
Personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres
dagpengeret.

Betalingsloven betyder dermed, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.
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Grundtilskud:
Det bekræftes, at skolen har modtaget grundtilskud på kr. 467.775,00 jf. § 9 i Lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012.

Det oplyses, hvilke kommunalbestyrelser der har udbetalt grundtilskud/andel af grundtilskud
i 2013. Samtidig oplyses beløbets størrelse:

______________________________________________
Kommune
______________________________________________

___________________
Kr.
___________________

_______________________________________________

___________________

_______________________________________________

___________________

_______________________________________________

___________________
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På skolens vegne har jeg sikret mig, at ovennævnte aktivitetsindberetning er korrekt.

_______________________________________________________dato________________
Forstanderens underskrift
(Obs: Der må ikke anvendes underskriftsstempel. Underskriften skal være egenhændig og med blå skrift.)

Her sættes kryds, hvis indberetningen indeholder aktivitet, der har været aflyst som
følge af lockouten, der blev iværksat den 1. april 2013, men som nu er gennemført.
Husk, at der skal udfyldes en særskilt revisor erklæring, der vedlægges indberetningen.
Her sættes kryds, hvis der ikke indgår aktivitet, der har været aflyst som følge af
lockouten, der blev iværksat den 1. april 2013.
Revisorerklæring
Til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Vi har undersøgt_________________________ indberetning af aktivitet for ___ kvartal 20__.
(Skolens navn)

Skolens ledelse har ansvaret for opgørelsen af aktiviteten. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde
at udtrykke en konklusion om indberetningen.
Det udførte arbejde:
Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale revisionsstandard om andre
erklæringsopgaver med sikkerhed samt med Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse
nr. 1187 af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler.
Kravene heri er, at vi tilrettelægger og udfører arbejdet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at indberetningen af aktivitet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Arbejdet omfatter
stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter indberetningen af aktiviteten. Vort arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved opgørelse og registrering af aktiviteten.
Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Forbehold:
Konklusion:
Det er vor opfattelse, at den opgjorte periodes indberetning af gennemført aktivitet er foretaget i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 835 af 25. juni 2010 om statstilskud m.v. til produktionsskoler.
Supplerende oplysninger:
______________
Dato
_______________________________________________________________________________
Revisors stempel og underskrift
(Obs: Der må ikke anvendes underskriftsstempel. Underskriften skal være egenhændig og med blå skrift.)

