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Bilag 2. Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem
mod sommerferien 2020
Dette papir beskriver den nærmere udmøntning af den politiske aftales
element om at kompensere skoler, der oplever udmeldinger frem mod
sommerferien i 2020.
1. Aftaletekst
”Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020.
Der afsættes en pulje på 60 mio. kr., som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud frem
mod sommerferien 2020. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et
undervisningstilbud af høj kvalitet for alle elever. Med puljen kan skolerne – inden for den afsatte økonomiske ramme – søge om at få dækket
op til 75 pct. af det økonomiske tab som følge af elevfaldet for skoleåret
for elever, der udmelder sig mellem 15. marts og 9. juni. Skolerne kan
søge om dækning både af statstilskud og mistet deltagerbetaling. Der kan
ikke kompenseres ud over de faktisk afholdte udgifter. Aftalepartierne
definerer snarest de nærmere kriterier, der vil ligge til grund for udmøntningen af puljen.”
2. Omfattede skoler, institutioner og elever
Alle efterskoler og fri fagskoler er omfattet. Fri- og privatskoler med
kostafdeling, hvor der opkræves forældrebetaling, er omfattet. Alle erhvervsskoler med godkendelse til kostafdeling er omfattet, herunder
landbrugsskoler og Håndværkerskolehjemmet i København. De syv almene gymnasier med kostafdeling er omfattet, ligesom Sorø Akademis
Skole er omfattet. De private gymnasier og studenterkurser med kostafdeling er omfattet.
Særligt vedr. fri- og privatskoler med kostafdeling: Skoler, hvor deltagerbetalingen for alle skolens kostelever betales af kommuner, er ikke omfattet. På
den baggrund er alene Herlufsholm Skole og Gods, Bagsværd Gymnasiums Grundskole og Stenhus Kostskole omfattet. Derimod er elever på
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de seks kostskoler med kommunal finansiering af deltagerbetalingen ikke
omfattet (Skolen på Slotsvænget, Havregården Lille Kost- og Dagskole,
Esrum Kostskole, Bogø Kostskole, Ringe Kost- og Realskole og Kostskolen i Sønderjylland.) De har efter ministeriets aktuelle oplysninger kun
elever i kostafdelingen, der er anbragt af kommunerne eller med kommunal støtte.
3. Tilskuddet
3.1 Tilskuddet pr. elev per uge
Skolerne kan søge om tilskud for tabt indtægt fra både statstilskud og
deltagerbetaling per elev, der melder sig ud i perioden fra d. 15. marts til
d. 9. juni. 2020. Tilskuddet dækker maksimum 75 pct. af tabt statstilskud
og deltagerbetaling.
Statstilskuddet opgøres på baggrund af det faktiske tilskud for den enkelte elev, der er udmeldt. Det vil sige, at der kompenseres for ordinære
taxametertilskud og eventuelle tillægstakster eller tilskud til specialundervisning. Tilskuddet opgøres som en andel af en årselev alt efter, hvor
mange uger før skoleårets afslutning eleven afslutter sit ophold. Der udbetales tilskud med udgangspunkt i taksterne på finansloven for 2020.
Deltagerbetalingen kompenseres på baggrund af en generel sats på 1.500
kr. per uge per elev, som svarer til den forventede gennemsnitlige deltagerbetaling per uge på efterskoler. Der udbetales således maksimum 75
pct. af 1.500 kr. for tabt deltagerbetaling. For skoler, hvor deltagerbetalingen er mindre end 1.500 kr. om ugen per elev, kompenseres kun for
75 pct. af det faktiske tab. Hvis der betales et udmeldelsesgebyr, skal
dette beløb fratrækkes beløbet, der øges kompensation af.
Hvis skolerne ikke har opgjort en ugepris, opgøres deltagerbetalingen
som et beløb svarende til den gennemsnitlige betaling pr. uge for ophold
på kostafdeling, dvs. den årlige opholdsbetaling fratrukket evt. opholdsstøtte divideret med antal undervisningsuger.
For nogle uddannelsestilbud vil elevens udmeldelse ikke have konsekvenser for beregningen af statslige taxametertilskud i skoleåret 2019/20.
Det gælder f.eks. som hovedregel på fri- og privatskoler og for de gymnasiale uddannelser. Såfremt der ikke er noget tabt statstilskud, kan der
ikke ansøges om kompensation for tabt statstilskud fra puljen.
For efterskoler: Den statslige elevstøtte kompenseres på baggrund af en generel sats på 950 kr. per uge, som svarer nogenlunde til den gennemsnitlige elevstøttesats. Der udbetales således maksimum 75 pct. af 950 kr. for
tabt elevstøtte per uge.
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Eksempel efterskoleelev: For en elev, der melder sig ud 8 uger før afslutningen af skoleåret, kan der søges om kompensation for 1/5 af de takster,
som eleven udløser, da 8 uger udgør 1/5 af en årselev. Satser for deltagerbetaling og elevstøtte udbetales per uge. Der kan maksimalt kompenseres for 75 pct. af tabet, som i eksemplet herunder svarer til 20.469 kr.:
Eksempel: Udmeldelse af en elev 8 uger før afslutning af skoleåret på efterskole:
Driftstakst 2:
Bygningstaxameter:
Inklusion:
Elevstøtte:
Deltagerbetaling:
Udmeldelsesgebyr (eksempel)
Tabte indtægter i alt
75 pct. kompensation

1/5 x 48.191 kr. =
1/5 x 4.383 kr. =
1/5 x 20.885 kr. =
8 x 950 kr. =
8 x 1.500 kr. =

9.638 kr.
877 kr.
4.177 kr.
7.600 kr.
12.000 kr.
-7.000 kr.
27.292 kr.
20.469 kr.

3.2 Tilskud per skole
Det samlede afsatte beløb udgør 60 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er afsat
til administration i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Puljen til skolerne er således 59,3 mio. kr.
Det endelige tilskud for alle skoler må ikke overstige 59,3 mio. kr. Hvis
skolerne tilsammen søger om kompensation for 80 mio. kr. tabte indtægter, vil alle skoler modtage et tilskud, der svarer til ca. 75 pct. af den tabte
indtægt, som således tilsammen udgør 59,3 mio. kr.
Hvis skolerne tilsammen søger om kompensation for mere end 80 mio.
kr. tabte indtægter, sænkes kompensationsgraden tilsvarende. Eksempelvis vil skolerne kompenseres for knap 60 pct. af den tabte indtægt, hvis
der i alt søges om kompensation for 100 mio. kr. i tabt indkomst.
Hvis skolerne tilsammen søger om kompensation for mindre end 80
mio. kr. tabte indtægter, vil skolerne ikke kompenseres yderligere end for
75 pct. af tabet. I det omfang, at midlerne ikke finder anvendelse, bortfalder de uforbrugte beløb.
4. Udbetaling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udarbejder en blanket,
som skoler og institutioner skal udfylde og indsende til STUK for at
kunne få tilskud. Blanketten ledsages af en ledelseserklæring, hvor skolens leder skriver under på rigtigheden af informationerne på blanketten.
Der skal ikke udarbejdes særskilt revisorerklæring, og institutionsrevisorerne vil i stedet påse overholdelse af retningslinjerne i forbindelse med
den løbende tilskudskontrol.
Der åbnes for ansøgning til STUK fra 1. juni til 15. juni 2020. Efter ansøgningsfristen vil STUK foretage en beregning af tilskuddet per skole
på baggrund af indberetninger og den samlede sum af tabt indtægt på
tværs af ansøgningsskolerne. Puljen fordeles til alle skoler, der har søgt,
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således at alle skoler kompenseres med den samme andel af dens tabte
indtægter, men maksimum for 75 pct. af indtægtstabet.
Særligt for efterskoler og frie fagskoler: Da skolernes endelige statstilskud reguleres i december måned, vil staten udbetale det samme månedlige beløb
til skolerne indtil december uanset, om skolerne oplever elevudmeldinger
i foråret 2020 eller ej. En nedgang i elevtallet i foråret 2020 vil således
kun have indflydelse på skolernes indtægter i foråret som følge af lavere
deltagerbetaling. Det betyder konkret, at det tilskud, som skolerne modtager som følge af elevudmeldelser, delvist skal dække den nedregulering
af statstilskuddet, som foretages i december 2020.
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