Skema til indberetning af produktionsskoletilrettelagte egu-forløb
Tilskud til rådgivning, vejledning og administration i forbindelse med start af egu-forløb og
gennemførelse af egu-forløb eller overgang til en anden kompetencegivende uddannelse
Skolekode___________
År

Skolens navn _____________________________

Kvartal Antal underskrevne og Antal gennemførte produkti- Antal afbrudte egu-planer,
påbegyndte egu-planer* onsskoletilrettelagte eguhvor eleven er startet på en
planer*
kompetencegivende uddannelse*

*Staten yder tilskud til rådgivning, vejledning og administration ved påbegyndelse og gennemførelse af et produktionsskoletilrettelagt egu-forløb eller ved overgang til en anden kompetencegivende uddannelse.

På skolens vegne har jeg sikret mig, at ovennævnte elevindberetning er korrekt.
____________________________________________________dato_____________________
Forstanders underskrift
(Obs: Der må ikke anvendes underskriftsstempel. Underskriften skal være egenhændig og med blå skrift.)
Revisorerklæring til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Vi har undersøgt _________________________ indberetning af egu-planer 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.)

