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Vejledning om opgørelse af særligt tilskud til nedsættelse af elevbeta-

ling på kostafdelinger ved private gymnasier 

 

Private gymnasier med kostafdeling er omfattet af regeringens hjælpepakke 

vedrørende reduceret forældre- og deltagerbetaling, som skal muliggøre, at 

der ikke skal betales fuldt ud for logi mv., mens eleverne er hjemsendte. 

 

Institutionerne kan, såfremt de var lukkede, for perioden for 1. april – 17. 

maj 2020 opnå et ekstra tilskud svarende til den konkrete elevbetaling, dog 

maksimalt 1.000 kr. pr. uge pr. elev. 

 

For kostophold, som ikke er omfattet af de regler for gradvis og kontrolleret 

genåbning fra og med den 18. maj 2020 af skoler og institutioner på Børne- 

og Undervisningsministeriets område, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, 

i epidemiloven, yder styrelsen efter ansøgning tilskud efter stk. 1 helt eller 

delvist for perioden 18. maj 2020 til 26. juni 2020, eller indtil kostopholdet 

bliver omfattet af regler om genåbning af skoler og institutioner, som er fast-

sat i medfør af § 22, stk. 1, i epidemiloven, hvis dette sker med virkning se-

nest den 26. juni 2020. Dette tilskud opgøres når denne gruppe elever omfat-

tes af regler om genåbning. 

 

Tilskuddet ydes for elever, som er optaget på kostafdelingen, og som har væ-

ret hjemsendt som følge af, at skolen har været helt eller delvist lukket som 

følge af COVID-19-foranstaltninger. 

 

Tilskuddet omfatter elever, hvor deltagerbetalingen helt eller delvist er betalt 

af eleven selv eller af elevens forældre. Tilfælde, hvor elevbetalingen er betalt 

af øvrige myndigheder, herunder kommuner og Grønlands Selvstyre, beretti-

ger ikke til kompensation. 

 

Tilskuddet er betinget af, at institutionen nedsætter egenbetalingen tilsvaren-

de til det kompensationstilskud, som skolen modtager fra staten pr. elev, 

samt af, at institutionen tilbagebetaler den betalte elevbetaling til den enkelte 

elev. 

 

Tilskuddet pr. elev pr. uge opgøres som et beløb svarende til den af instituti-

onen fastsatte betaling. 
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Eksempel:  

Der betales 10 rater af 9.950 = 99.500 kr. pr. år  

Svarende til 99.500/40 = 2.487,50 kr. pr. uge 

 

Såfremt institutionen kan trække de i blanketten ønskede oplysninger direkte 

fra skolen it-system og disse indeholder præcis de ønskede oplysninger kan 

disse træk sammen med en ledelseserklæring benyttes. 

 

Den ledelsesattesterede blanket indsendes til privategymnasier@stukuvm.dk 

Tilskuddet vil være omfattet af den ordinære tilskudskontrol, som gennemfø-

res af institutionens ledelse og af institutionens revisor i forbindelse med 

førstkommende fuldtidsindberetning. 

 

Spørgsmål til ovenstående vejledning kan rettes til 

 

Vibeke Knudsen 

Telefon: 2274 2068 

Mail: vibeke.knudsen@stukuvm.dk 
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