
 

 

Oprettelsesskema om nyoprettede private institutioner for gymnasiale 

institutioner, der søger statstilskud 
 

Under henvisning til § 1, stk. 1, nr. 1-4 i Bekendtgørelse nr. 768 af 12. juni 2018 om tilskud m.v. til 

private institutioner for gymnasiale uddannelser (Tilskudsbekendtgørelsen) med senere ændringer 

indsendes hermed oprettelsesskema med oplysninger om forhold, der er anført på skemaet, samt 

dokumentation for at institutionens bygninger er godkendt af de stedlige bygnings- og 

brandmyndigheder til skole- og undervisningsformål.  

 

Rektors navn: __________________________________________________________________ 

(Bemærk. Rektor skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvaltiet, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 4) 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________ 

 

Lokaleforhold: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Lokalernes omfang: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Gymnasiets telefonnummer.: ___________________________ 

Gymnasiets officielle e-mail: ____________________________ 

Gymnasiets webadresse: _______________________________ 

Matrikelnummer: _______________________ 

Gymnasiets CVRnr: _______________________ 
 

Gymnasiets Revisor: _______________________ 
 

Revisors adresse: _________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________ E-mail: ______________________________________ 



 

Side 2 af 3 
Center for Institutionsdrift og Tilsyn 

Vibeke B. Knudsen 
Sagsnr. 17/00290 

Kopi af stedlige bygnings- og brandmyndigheders godkendelse af, at lokalerne benyttes til 

undervisningsvirksomhed: 

 

Bestyrelsesformand: ___________________________________ 
 

Bestyrelsesformands adresse: _______________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________ E-mail: ______________________________________ 

 

 

Den / 20  Den / 20 

 

 

_________________________________ ___________________________________ 

Rektor    Bestyrelsesformand 

 

 

Depositum tilbagebetales i forbindelse med første tilskudsudbetaling i finansåret. Der beregnes 

ikke renter af det indbetalte beløb. Modtager institutionen, herunder en kostafdeling, ikke tilskud 

for det skoleår, der følger efter depositumsindbetalingen, tilfalder depositum staten. 

 

Frist for indsendelse af oprettelsesskema samt kopi af stedlige bygnings- og 

brandmyndigheders godkendelse af, at lokalerne benyttes til undervisningsvirksomhed 
Oprettelsesskema med oplysninger om de forhold, der er anført på skemaet, samt dokumentation 

for at institutionens bygninger er godkendt af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder til 

skole- og undervisningsformål skal være Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i hænde 

senest den 1. juni forud for det skoleår, for hvilket institutionen ønsker tilskud. 

Ovennævnte materiale sendes pr. mail til: privategymnasier@stukuvm.dk 

Bemærk. Ansøgning om godkendelse af nye private institutioner for gymnasiale uddannelser eller 

ny afdeling heraf sendes pr. mail til: ttsikkermail@stukuvm.dk 

 

 



 

Side 3 af 3 
Center for Institutionsdrift og Tilsyn 

Vibeke B. Knudsen 
Sagsnr. 17/00290 

Oversigt over tidsfrister, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-4 i Tilskudsbekendtgørelsen 
 

Frist Materiale 
15. august i året forud for det skoleår, 
for hvilket institutionen ønsker tilskud 

Indbetaling af 1. rate af depositum på 20.000 kr. og 
indsendelse af anmeldelsesskema 

15. oktober i året forud for det 
skoleår, for hvilket institutionen 
ønsker tilskud 

Indberetning af studieretninger i optagelse.dk 

1. februar forud for det skoleår, for 
hvilket institutionen ønsker tilskud 

Indbetaling af 2. rate af depositum på 10.000 kr. og 
indsendelse af vedtægter 

1. juni forud for det skoleår, for 
hvilket institutionen ønsker tilskud 

Indsendelse af et skema med oplysninger om de forhold, der 
er anført på skemaet, samt dokumentation for at 
institutionens bygninger er godkendt af de stedlige bygnings- 
og brandmyndigheder til skole- og undervisningsformål.  
Skemaet skal være underskrevet af de tegningsberettigede 
efter institutionens vedtægt 
(Tilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4) 
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