
 

 

 

 

Hjælpepakke vedrørende særligt tilskud til nedsættelse af 

forældre- og deltagerbetaling Fri- og privatskoler med 

kostafdeling 
 

Vejledning om opgørelse af særligt tilskud til nedsættelse af elevbeta-

ling på kostafdelinger ved fri- og privatskoler med kostafdeling  
Fri- og privatskoler med kostafdeling er omfattet af regeringens hjælpepakke vedrø-

rende reduceret forældre- og deltagerbetaling, som skal muliggøre, at der ikke skal be-

tales fuldt ud for logi mv., mens eleverne er hjemsendte. 

Institutionerne kan, for perioden for 4. januar 2021 og indtil institutionerne er genåb-

net, opnå et ekstra tilskud. Tilskuddet udgør 1.000 kr. pr elev pr. uge - dog maksimalt 

90% af den konkrete egenbetaling. 

Tilskuddet ydes for elever, som i perioden er optaget på kostafdelingen, og som har 

været hjemsendte 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 ele-

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

myndigheder, herunder kommuner og Grønlands Selvstyre, berettiger ikke til kom-

pensation.  

Tilskuddet er betinget af, at institutionen nedsætter egenbetalingen svarende til det 

kompensationstilskud, som skolen modtager fra staten per elev, samt af, at institutio-

nen tilbagebetaler den betalte elevbetaling til den enkelte elev. Tilskuddet pr. elev pr. 

uge opgøres som et beløb svarende til den af institutionen fastsatte betaling. 

Tilskuddet beregnes på grundlag af oplysninger fra den enkelte fri- og privatskole 

med kostafdeling. Oplysningerne indberettes til styrelsen på en særlig ledelseserklæ-

ring vedrørende tilskud til nedsættelse af elevbetaling. Ledelseserklæringen og blanket 

med angivelse af elevnavn, fødselsdato, ordinær pris pr. uge, eventuel reduktion, antal 

uger og samlet tilbagebetaling pr. elev indsendes til: friegrundskoler@stukum.dk.  

Tilskuddet vil være omfattet af den ordinære tilskudskontrol, som gennemføres af in-

stitutionens ledelse og af institutionens revisor i forbindelse med førstkommende re-

visorbesøg. 
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Vejledning til ledelseserklæringen  

1. Institutionsnummer  

Her anføres institutionens korrekte 6-cifrede institutionsnummer.  

2. Institutions navn  

Her anføres institutionens navn.  

3. Kontaktperson  
Her anføres navn, direkte telefonnummer og e-mail adresse for den person, der har 

det praktiske kendskab til de indberettede oplysninger.  

4. Betalingsoplysninger 
Her anføres:  

a) Antal elever, som i perioden 4. januar 2021 til institutionens genåbning har været 

optaget på kostafdelingen, og som har været hjemsendt på grund af nedlukning, og 

for hvilke elevbetalingen helt eller delvist er betalt af eleven selv eller af elevens for-

ældre.  

b) Den af institutionen beregnede egenbetaling pr. uge 

c) Antal uger (med 1 decimal), som kosteleverne har været hjemsendt som følge af, at 

skolen har været helt eller delvist lukket som følge af COVID-19-foranstaltninger.  

d) Den samlede elevbetaling for perioden (antal elever * beløb pr. uge * antal uger).  

5. Institutionsledelsens underskrift:  

Ledelseserklæringen underskrives af institutionens ansvarlige ledelse, eller af en med-

arbejder, som er bemyndiget hertil.  
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