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Bilag 4. Udmøntning af fripladspakken
Dette papir beskriver den nærmere udmøntning af den politiske aftales
element om en fripladspakke.
1. Aftaletekst
”Fripladspakke. Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 øremærket til nedsættelse
af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og
frie fagskoler. Hermed reduceres risikoen for, at privatøkonomiske konsekvenser af ledighed får betydning for børns uddannelsesmuligheder.
Den eksisterende fripladspulje til fri- og privatskoler forhøjes med ekstra
25 mio. kr., efterskolernes bevilling til individuel supplerende elevstøtte
forhøjes med 20 mio. kr., og der afsættes 5 mio. kr. til frie fagskoler. Regeringen og aftalepartierne er enige om at følge udviklingen på området.”
2. Omfattede skoler
Tiltaget omfatter følgende skoler:
- Efterskoler
- Frie fagskoler
- Fri- og privatskoler
3. Tilskud og udbetaling
Den konkrete udmøntning af fripladspakken varierer imellem de tre skoleformer, således at midlerne udbetales i tråd med nuværende fripladslignende puljeordninger i det omfang, det er muligt.
3.1 Efterskoler
Der eksisterer i dag en fripladslignende ordning for efterskoler, hvor der
udbetales et tilskud til individuel supplerende elevstøtte direkte til efterskolerne, som er øremærket nedsættelse af deltagerbetaling. Efterskolerne yder den individelle supplerende elevstøtte som individuel støtte til
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elever efter skolens egen vurdering. Den individuelle supplerende elevstøtte ydes direkte til skolerne på baggrund af antallet af elever i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen.
Midlerne fra fripladspakken på 20 mio. kr. udmøntes efter samme model,
som den individuelle supplerende elevstøtte. Alle skoler vil således modtage en del af midlerne, men skoler med flere elever fra lavindkomstgruppen vil modtage en forholdsmæssigt større andel. Skolerne nedsætter elevbetalingen til dem, der vurderes at have behov.
De 20 mio. kr. udbetales til skolerne ved et engangstilskud på baggrund
af skolens antal indberettede elevstøtteuger i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i 1. kvartal af 2020. Skolerne indberetter dette
som normalt i april måned. Skolerne vil således modtage et engangstilskud på ca. 2.000 kr. per elev, der udløser elevstøtte i et af de 10 laveste
indkomstintervaller. Tilskuddet udbetales ultimo april samtidig med, at
elevstøtten for 1. kvartal 2020 reguleres.
Ved udmelding af midlerne til efterskolerne vil det blive tydeliggjort, at
midlerne i videst mulig udstrækning skal hjælpe familier og elever, der
oplever en forværret privatøkonomi som følge af COVID-19.
Skolerne råder selv over midlerne, som således kan gå til nedsættelse af
deltagerbetaling i skoleåret 2019/20 såvel som i skoleåret 2020/21. Uforbrugte midler kan opspares af skolerne, men kan kun bruges til nedsættelse af deltagerbetaling.
3.2 Frie fagskoler
Midlerne fra fripladspakken på 5 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 13
frie fagskoler. Midlerne kan ikke med nuværende datagrundlag fordeles
blandt skolerne ud fra skolens forældreindkomstniveau, som er tilfældet
for efterskoler. Samtidig kan der i højere grad være brug for fripladser på
de små skoler, hvorfor der ydes det samme tilskud til alle skoler uanset
elevtal. Foreningen af Frie Fagskoler har selv udtrykt ønske om denne
fordelingsmodel.
Hver skole modtager således ca. 385.000 kr. kr. som et særtilskud øremærket nedsættelse af egenbetaling. Frie fagskoler yder støtten som individuel støtte til elever efter skolens egen vurdering. Ved udmelding af
midlerne til frie fagskoler vil det blive tydeliggjort, at midlerne i videst
mulig udstrækning skal hjælpe familier og elever, der oplever en forværret privatøkonomi som følge af COVID-19.
De 5 mio. kr. udbetales til skolerne som et engangstilskud. Skolerne råder selv over midlerne, som således kan gå til nedsættelse af deltagerbeta-
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ling i skoleåret 2019/20 såvel som i skoleåret 2020/21. Uforbrugte midler kan opspares af skolerne, men kan kun bruges til nedsættelse af deltagerbetaling.
3.3 Fri- og privatskoler
De særlige fripladstilskud fra merpuljen på 25 mio. kr. er gældende for
perioden fra d. 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. Tilskud fra merpuljen kan ydes til den enkelte elev til nedsættelse af skolepenge og af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger (SFO). Tilskuddet
er målrettet nedsættelse af forældrebetaling for forældre, der ikke i forvejen modtager støtte hertil.
Tilskud fra merpuljen kan ydes til:
a. elever med forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af
deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af
COVID-19
b. elever med forældre med selvstændig virksomhed eller som er
ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.
Tilskuddet pr. måned til nedsættelse af skolepenge eller af betaling for de
frie grundskolers skolefritidsordninger til den enkelte elev må ikke overstige den opkrævede forældrebetaling pr. måned. Forældrebetalingen defineres som det faste basisbeløb, der opkræves hos forældrene. Evt. særskilt betaling for materialer, madordning, lejrskole el. lign. kan ikke indgå
i den forældrebetaling, der ydes tilskud til.
Ordningen med de særlige fripladstilskud administreres af Fordelingssekretariatet, hvis bestyrelse fastsætter de nærmere kriterier. Fordelingssekretariatets bestyrelse skal fastsætte et maksimalt månedligt tilskudsbeløb
for det særlige fripladstilskud, både for nedsættelse af skolepenge og for
nedsættelse af forældrebetaling for SFO. Fordelingssekretariatets bestyrelse skal ligeledes tilsikre, at der så vidt muligt ydes støtte til elever bosiddende i geografiske områder, der beskæftigelsesmæssigt måtte være
særligt hårdt ramt af COVID-19. Midlerne skal udmøntes til nedsættelse
af forældrebetalingen for forældre, der ikke allerede modtager tilskud fra
Fordelingssekretariatet.
Puljen på 25 mio. kr. udbetales forskudsvis i 8 månedlige rater fra 1. maj
til 1. december 2020 til Fordelingssekretariatet. Efter afslutning af skoleåret 2020/21 opgør Fordelingssekretariatet det samlede træk på puljen,
og tilbagebetaler evt. uforbrugte midler til staten. Op til 3 pct. af puljen
kan bruges til administration svarende til de generelle regler for tilskudspuljer på finansloven.
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