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Ændringer 05072021 står med rødt –  

ændringer 01022022 står med grønt 

 

Ændringer i vejledning og paradigme for  

Alle frie skoleområder, herunder kombinerede    

Hovedtal 

Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 
eller kr.] 

År-2 [tkr. 
eller kr.] 

År-3 [tkr. 
eller kr.]. 

År-4 [tkr. 
eller kr.] 

Resultatopgørelse      

Omsætning      

Heraf statstilskud      

Omkostninger      

Resultat før finansielle poster      

Finansielle poster       

Årets resultat      

Årets resultat eksklusiv særlige 
poster 

     

      

Balance      

Anlægsaktiver      

Omsætningsaktiver      

Balancesum      

Egenkapital      

Hensatte forpligtelser       

Langfristede gældsforpligtelser       

Kortfristede gældsforpligtelser       

      

Pengestrømsopgørelse      

Driftsaktivitet      

Investeringsaktivitet      

Finansieringsaktivitet      

Pengestrøm, netto       

Likvider, primo      

Likvider, ultimo Note 23 og 33      

Resterende trækningsmulighed 
Samlet trækningsret pr. 31. 
december kassekredit note 33 

     

Resterende trækningsmulighed 
Samlet trækningsret pr. 31. 
december byggekredit note 33 

     

Værdipapirer note 22      

Samlet likviditet til rådighed 
ultimo 
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Nøgletal  

 

 

  

Antal årsværk for medarbejdere 

som modtager lønnen direkte 

fra kommune 

Antallet af disse medarbejdere omregnes til heltid – svarende til en fultidsansat på 37 

timer om ugen Medarbejdere, som er ansat på en ordning i henhold til bekendtgørelse om 

sociale klausuler* kan medregnes som en fuldtidsansat – og medregnes ved beregning af 

% ansat på særlige vilkår(sociale klausuler) [angives med én decimal] 

*§§ 1 og 2 i BEK nr. 932 af 03.07.2017 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud 

på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

Antal årsværk i alt Sum af antal lærerårsværk + antal årsværk for øvrigt personale, inklusiv antal ansatte 

på sociale vilkår. [angives med én decimal] 

Procent ansat på særlige vilkår 

(sociale klausuler) 

Summen af antal ansatte på særlige vilkår omregnet til heltid - svarende til en 

fuldtidsansat på 37 timer om ugen Medarbejdere, som er ansat på en ordning i henhold 

til bekendtgørelse om sociale klausuler kan medregnes som en fuldtidsansat / Antal 

årsværk i alt x 100. [angives med én decimal] 
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Pengestrømsopgørelse 

 

Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

Årets resultat   

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:   

Af- og nedskrivninger    

Andre ikke kontante poster   

Fx avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

Ændringer i driftskapital:   

Ændring i varebeholdninger   

Ændring i tilgodehavender   

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser eksklusive næste 

års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 

  

Pengestrømme fra driftsaktivitet 
  

Køb af anlægsaktiver   

Salg af anlægsaktiver   

Ændring af finansielle anlægsaktiver   

Køb af værdipapirer   

Salg af værdipapirer   

Pengestrømme fra investeringsaktivitet   

Optagelse af nye lån   

Afdrag/indfrielse, statslån og kommunal gæld   

Afdrag/indfrielse, realkreditgæld   

Afdrag/indfrielse, gæld finansiel leasing   

Afdrag/indfrielse, andre langfristede gældsforpligtelser   

Ændring i periodiseret anlægstilskud   

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 
  

Pengestrøm, netto   

Pengestrømme drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter   

Likvider primo (inkl. trækningsret på kasse – og byggekredit)   

Likvide beholdninger.   

Likvider ultimo (Sum af likvider og gæld til pengeinstitutter) (inkl. 

trækningsret på kasse – og byggekredit) 

  

Resterende trækningsmulighed Samlet trækningsret pr. 31. 

december kassekredit note 33 

  

Resterende trækningsmulighed Samlet trækningsret pr. 31. 

december byggekredit note 33 

  

Værdipapirer note 22   

Samlet likviditet til rådighed ultimo   

Likvider ultimo, og resterende trækningsmulighed og værdipapirer = 

likviditetsberedskab. 
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

25 Egenkapital i øvrigt   

 Saldo primo   

 Nettoeffekt ved rettelse af væsentlige fejl   

 Nettoeffekt ved ændringer i regnskabspraksis   

 Årets resultat   

 Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter   

 Legatkapital til uddeling   

 Øvrige bevægelser    

 Saldo ultimo   

 

Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

33 Gæld til pengeinstitutter   

 Oplysning om samlet trækningsret pr. 31. december 

kassekredit maksimum  

  

 Anvendt kassekredit ultimo (pr. 31. december)   

 Resterende trækningsmulighed kassekredit   

    

 Oplysning om samlet trækningsret pr. 31. december 

byggekredit maksimum  

  

 Anvendt byggekredit ultimo (pr. 31. december)    

 Resterende trækningsmulighed byggekredit   

 Anvendt kassekredit og byggekredit i alt ( anvendt pr. 31. 

december )  
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Ændringer i vejledning og paradigme for 

Efterskoler  
Hoved- og nøgletal 

Alle hovedtal for regnskabsåret skal være i hele kr.  De 4 foregående regnskabsår må gerne være i tkr. 

Alle nøgletal i kr. skal være uden decimal., og nøgletal i procent og antal være med én decimal.  

(Anført under Definitioner af nøgletal med henholdsvis [angives uden decimal i hele kr.] og [angives med én decimal]) 

Alle hovedtal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (tkr.) 

Alle nøgletal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (kr.) 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Balance pr. 31. december 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Pengestrømsopgørelse 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Noter 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

3 Andre indtægter og tilskud   

 Aktiviteter inden for loven   

 Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. (ansatte)   

 Ansattes betaling for lys, varme m.v.   

 Ansattes betaling for kost   

 Kontingent skolekredsmedlemmer   

 Donationer   

 Donationer (Periodiserede), modtaget tidligere år   

 Indtægter ved administrative opgaver for andre skoler   

 Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet.   

 Kommunale tilskud   

 Eksklusive tilskud til elevbetalinger.   

 Tilskud til efter- og videreuddannelse    

 Øvrige indtægter og andre tilskud   

 Fx øvrige kommunale tilskud, praktikpladsophold (inden 

efterskoleophold), forsikringserstatninger som ikke dækker specifikke 

omkostninger, avance ved salg af materielle anlægsaktiver. 

  

 Andre indtægter og tilskud, Aktiviteter inden for loven i alt   

 Aktiviteter uden for loven   

 Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet.   

 Indtægter fra kurser uden for loven    

 Fx uddannelse for unge med særlige behov (STU).   

 Lejeindtægter fra bygninger, lokaler og arealer    

 Inklusive eventuel forplejning.   

 Øvrige indtægter fra anden virksomhed   

 Andre indtægter og tilskud, Aktiviteter uden for loven i alt   

 
Andre indtægter og tilskud i alt 
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

5 Andre omkostninger undervisning   

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

  

 Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser 

Jf. Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 9, Stk. 2.: 

’’Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder 

erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager 

undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i 

folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.’’ 

  

 Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. samt it-

omkostninger 

  

 Herunder undervisningsportaler og abonnementer, licenser og 

programmer 

  

 Fotokopiering   

 Lejrskoler, rejser, ekskursioner    

 Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto   

 Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) (indtægt) 

modregnes. 

  

 Pædagogiske kurser   

 Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger   

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 IT-omkostninger   

 Fx abonnementer, licenser og programmer.   

 Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov, netto   

 Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov (indtægt) modregnes.   

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger undervisning i alt   
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Ændringer i vejledning og paradigme for Frie 

fagskoler vejlede  

Alle tekster og felter vedr. KUU slettes også i alle noterne på de kombinerede skoler. 

Hoved- og nøgletal 

Alle hovedtal for regnskabsåret skal være i hele kr.  De 4 foregående regnskabsår må gerne være i tkr. 

Alle nøgletal i kr. skal være uden decimal., og nøgletal i procent og antal være med én decimal.  

(Anført under Definitioner af nøgletal med henholdsvis [angives uden decimal i hele kr.] og [angives med én decimal]) 

Alle hovedtal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (tkr.) 

Alle nøgletal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (kr.) 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal 

angives. Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Balance pr. 31. december 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal 

angives. Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Pengestrømsopgørelse 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal 

angives. Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Noter 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal 

angives. Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 
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Note Feltoversigt  År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

1 Statstilskud   

 Grundtilskud   

 Driftstilskud og supplerende tilskud   

 Bygningsgrundtilskud og bygningstilskud   

 Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper    

 Uden kompetencegivende uddannelse uden/med uddannelsesplan.   

 Tilskud til inklusion til elever med særlige behov (almene frie 

fagskoler) 

  

 Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand (almene frie fagskoler) 

  

 Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand (skoler godkendt med et samlet særligt 

undervisningstilbud - specialskoler) 

  

 Tilskud kombineret ungdomsuddannelse (KUU)   

 Særlige tilskud    

 Fx puljemidler.   

 Øvrige statstilskud   

 Fx dispositionsbegrænsning (tilbagebetaling af tilskud) (omkostning).   

 Statstilskud i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

3 Andre indtægter og tilskud   

 Aktiviteter inden for loven   

 Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. (ansatte)   

 Ansattes betaling for lys, varme m.v.   

 Ansattes betaling for kost   

 Kontingent skolekredsmedlemmer   

 Donationer (Der ikke vedrører anlægsaktiver).   

 Donationer (Periodiserede), modtaget tidligere år   

 Indtægter ved administrative opgaver for andre skoler   

 Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet.   

 Kommunale tilskud   

 Eksklusive tilskud til elevbetalinger.   

 Tilskud til efter- og videreuddannelse   

 Øvrige indtægter og andre tilskud   

 Fx øvrige kommunale tilskud, praktikpladsophold (inden 

efterskoleophold), forsikringserstatninger som ikke dækker specifikke 

omkostninger, avance ved salg af materielle anlægsaktiver. 

  

 Andre indtægter og tilskud, Aktiviteter inden for loven i 

alt 

  

 Aktiviteter uden for loven   

 Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet.   

 Indtægter fra kurser uden for loven    

 Fx uddannelse for unge med særlige behov (STU), afklaringskurser.   

 Lejeindtægter fra bygninger, lokaler og arealer    

 Inklusive eventuel forplejning.   

 Øvrige indtægter fra anden virksomhed   

 Andre indtægter og tilskud, Aktiviteter uden for loven i 

alt 

  

 Andre indtægter og tilskud i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

4 Lønomkostninger undervisning   

  Følgende stillingstyper er omfattet: Forstander, viceforstander, 
pædagogiske ledere, lærere samt andet personale vedrørende undervisning, 
herunder støttepædagoger m.v. og personale, der er ansat til hjælp for 
psykisk eller fysisk handicappede elever. 

  

  I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre 
funktioner end undervisning, henføres den ansættelsesmæssige andel af 
lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. 

  

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 
 

  

 Løn og lønafhængige omkostninger    

 Inklusive pensionsbidrag.   

 Lønrefusioner (indtægt)   

 Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt)   

 Lønomkostninger undervisning i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

5 Andre omkostninger undervisning   

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger a 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 
 

  

 Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser 

Jf. Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 9, stk. 2.: 

’’Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder 

erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager 

undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i 

folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.’’ 

  

 Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. samt it-

omkostninger 

Herunder undervisningsportaler og abonnementer, licenser og 

programmer 

  

 Fotokopiering   

 Lejrskoler, rejser, ekskursioner    

 Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto   

 Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) (indtægt) 

modregnes. 

  

 Pædagogiske kurser   

 Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger   

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 IT-omkostninger   

 Fx abonnementer, licenser og programmer.   

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger undervisning i alt   
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Note Feltoversigt  År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

6 Lønomkostninger ejendomsdrift   

  Følgende stillingstyper er omfattet: Pedel, eget rengøringspersonale samt 
andet personale vedrørende bygninger, grunde og arealer. 

  

  I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre 
funktioner end ejendomsdrift, henføres den ansættelsesmæssige andel af 
lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. 

  

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 

  

 Løn og lønafhængige omkostninger    

 Inklusive pensionsbidrag.   

 Lønrefusioner (indtægt)   

 Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt)   

 Lønomkostninger ejendomsdrift alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

7 Andre omkostninger ejendomsdrift   

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 

  

 Lejeomkostninger bygninger og arealer   

 Timelejemål    

 Fx svømmehal, gymnastiksal, fysiklokale.   

 Ejendomsskatter    

 Ejendomsforsikringer   

 Alarmer   

 Varme, el og vand inklusive tilhørende afgifter   

 Rengøring og renovation   

 Kurser   

 Fx efter – og videreuddannelse.   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr, 

vedligeholdelse  

  

 Bygninger, indretning af lejede lokaler, inventar og udstyr, 

afskrivninger  

  

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger ejendomsdrift i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 

[tkr. 

eller kr.] 

8 Lønomkostninger kostafdeling   

  Følgende stillingstyper er omfattet: Leder, køkkenansatte samt andet 
personale ved kostafdelingen.  

  

  I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre 
funktioner end kostafdeling, henføres den ansættelsesmæssige andel af 
lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. 

  

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 

  

 Løn og lønafhængige omkostninger    

 Inklusive pensionsbidrag.   

 Lønrefusioner (indtægt)   

 Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt)   

 Lønomkostninger kostafdeling i alt   
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Note Feltoversigt  År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

9 Andre omkostninger kostafdeling   

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 

  

 Madvarer   

 Fratrækkes evt. EU-tilskud til madvarer.   

 Fritidsaktiviteter/weekendarrangementer   

 Kurser   

 Fx efter – og videreuddannelse.   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger kostafdeling i alt   
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Note Feltoversigt År  [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

10 Lønomkostninger administration   

  Følgende stillingstyper er omfattet: Administrativt personale   

  I det omfang ansatte gennem en kombinationsansættelse varetager andre 
funktioner end administration, henføres den ansættelsesmæssige andel af 
lønnen til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. 

  

  Har skolen en skriftlig aftale om at varetage administrative opgaver for 
andre skoler skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og 
de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation til 
årsregnskabet. (Noten skal ikke opdeles i administrative opgaver for 
andre skoler.) 

  

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke 
opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige 
specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger 
til KUU. 

  

 Løn og lønafhængige omkostninger    

 Inklusive pensionsbidrag.   

 Lønrefusioner (indtægt)   

 Tilskud efter lov om barselsudligning (indtægt)   

 Lønomkostninger administration i alt   
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Note Feltoversigt  År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

11 Andre omkostninger administration   

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger konteres/bogføres på 
særskilte konti, og de samlede omkostninger medtages i den særlige specifikation 
til årsregnskabet. Noten skal ikke opdeles i aktiviteter inden for og uden for 
loven. 

  

  Har skolen en skriftlig aftale om at varetage administrative opgaver for andre 
skoler skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede 
omkostninger medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. (Noten skal 
ikke opdeles i administrative opgaver for andre skoler.) 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), skal 
omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den særlige specifikation 
til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere omkostninger til KUU. 

  

 Revision   

 Regnskabsmæssig assistance   

 Andre konsulentydelser   

 Forsikringer   

 Udover ejendomsforsikringer.   

 Markedsføring   

 Fx årsskrift, PR, annoncer m.v.   

 Omkostninger ved ansættelse af personale   

 Personaleomkostninger    

 Fx forplejning (kaffe, te, vand, frugt m.v.), interne arrangementer, julegaver, 

lejlighedsgaver, lægeattester. 

  

 Bestyrelsesomkostninger   

 Fx bestyrelsens deltagelse i bestyrelseskursus og årsmøder.   

 Kurser   

 Fx efter – og videreuddannelse samt lovpligtige sikkerhedskurser.   

 Tjenesterejser   

 Lovpligtige afgifter personale   

 Fx AUB m.v. og flexjob-bidrag   

 Repræsentation   

 Kontorartikler, porto og telefon   

 Kontingent til skoleforeninger   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger   

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 IT-omkostninger   

 Fx abonnementer, licenser, programmer, inklusiv arbejdstid.   

 Tab på skolepenge    

 Inklusiv hensat til tab på skolepenge (årets regulering: - primo + ultimo)og 

konstaterede tab på skolepenge. 

  

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger administration i alt   
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Kombineret ungdomsuddannelse - den samlede KUU-aktivitet 

(vises i Tovholderinstitutionens/skolens årsregnskab) 

 

Der henvises til særskilt vejledning på ministeriets hjemmeside. 

 

 20xx 20xx-1 20xx-2 20xx-3 20xx-4 

Årselever KUU, samlet      

      

Fordeling af tilskud mellem 

institutioner 

     

Statstilskud i alt      

Statstilskud fordeles således:      

Andel af tilskud til 

administrationen som tovholder, 

jf. samarbejdsaftalen 

     

Andel af tilskud videreført til 

samarbejdende institutioner 

     

Omkostninger eksterne parter      

Fordelt i alt      

Ikke fordelt tilskud      

      

Resultat for den samlede 

KUU-aktivitet 

     

Statstilskud      

Afholdte direkte og indirekte 

omkostninger: 

     

Administration      

Løn undervisning      

Øvrige omkostninger 

undervisning 

     

Omkostninger i alt      

Resultat      
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Friskoler og private grundskoler m.v. 

 
Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

3 Andre indtægter og tilskud   

 Lejeindtægter fra lokaler m.v.   

 Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. (ansatte)   

 Ansattes betaling for lys og varme m.v.   

 Ansattes betaling for kost   

 Salg fra kostafdeling/kantine   

 Betaling for skolemad   

 Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende   

 Donationer, grundskolen (Der ikke vedrører anlægsaktiver). 

Donationer skolefritidsordning 

  

 Donationer, dagtilbud (Der ikke vedrører anlægsaktiver).   

 Donationer, heltidsskolefritidsordningen (Der ikke vedrører 

anlægsaktiver). 
  

 Tidlig start i skolefritidsordning/vippeordning.   

 Donationer, særlige tilbud om grundskoleundervisning til 

visse tosprogede elever 

  

 Donationer (Periodiserede), modtaget tidligere år    

 Indtægter ved administrative opgaver for andre skoler 

Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet 

  

 Kommunale tilskud,  klubtilbud (skolefritidsordning) for 

børn fra 4. klassetrin 

  

 Kommunale tilskud, dagtilbud   

 Kommunale tilskud, heltidsskolefritidsordningen    

 Tidlig start i skolefritidsordning/vippeordning.   

 Kommunale tilskud, særlige tilbud om 

grundskoleundervisning til visse tosprogede elever 

  

 Kommunale tilskud, støttekrævende elever i grundskolen   

 Kommunale tilskud, støttekrævende elever i 

skolefritidsordning 

  

 Kommunale tilskud skolefritidsordning (0.-3.klasse)   

 Kommunale tilskud, øvrige   

 Tilskud til efter- og videreuddannelse   

 Øvrige indtægter     

 Fx forsikringserstatninger som ikke dækker specifikke omkostninger, 

avance ved salg af materielle anlægsaktiver. 

  

 Andre indtægter og tilskud i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

5 Andre omkostninger undervisning og 

pasningsordninger 

  

 Undervisning    

 Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser 

Jf. Friskoleloven § 7, stk. 2.: ’’Skolen kan indgå overenskomst med en 

institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen 

tilrettelægger og varetager undervisning af skolens elever svarende til det, 

der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10’’ 

  

 Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. samt it-

omkostninger 

  

 Herunder undervisningsportaler og abonnementer, licenser og 

programmer 

  

 Fotokopiering   

 Lejrskoler, rejser, ekskursioner   

 Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto   

 Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) 

(indtægt) modregnes. 

  

 Befordring mellem skole og hjem, netto   

 Tilskud til befordring til syge elever (fra Fordelingssekretariatet) 

(indtægt) modregnes. 

  

 Tilskud til nedsættelse af befordringsudgifter (fra 

Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein) 

(indtægt) modregnes. 

  

 Tilskud til befordring af svært handicappede elever (fra 

Fordelingssekretariatet) (indtægt) modregnes. 

  

 Egendækningsbidrag vedrørende befordring (indtægt) modregnes   

 Pædagogiske kurser, netto   

 Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage.   

 Tilskud til certificering af tilsynsførende og tilsyn m. v.(fra 

Fordelingssekretariatet) (indtægt) modregnes. 

  

 Vederlag til tilsynsførende   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger   

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 IT-omkostninger   

 Fx abonnementer, licenser og programmer.   

 Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov, netto   

 Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov (indtægt) 

modregnes. 

  

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger undervisning i alt   
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Beregning af egendækning  

(jf. § 5, stk. 1, i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler) 

 

Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens 

driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i 

egendækningen.  

Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. 

årselev, jf. finansloven § 20.22.01.10. (51.719 kr. for 2021/8x1= 6.465 kr.) 

 

 

Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

Skolepenge, netto (note 2)   

Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelingssekretariatet eller 

Deutscher Schul- und Sprachverein) (note 2) 

Betaling for materialer, ekskursioner, rejser mv. (note 2) 

Indskrivningsgebyrer (note 2) 

  

Tilskud til kompensation til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- und 

Sprachverein) (note 1) 
  

Tilskud til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- und Sprachverein) 

(note 1) 

 

  

Fra note 3 Andre indtægter og tilskud i alt medtages 

- Lejeindtægter fra lokaler 

- Salg fra kostafdeling/kantine 

- Betaling for skolemad 

- Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende 

- Donationer, grundskolen  

Øvrige indtægter 

  

Andre indtægter i alt    

Finansielle indtægter m.v. (note 12)   

Egendækning i alt   

Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret (nøgletal)   

Egendækning pr. årselev   

Minimum egendækning pr. årselev (1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud) 6.465 6.467 
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Private institutioner for gymnasiale 

uddannelser 

Hoved- og nøgletal 

Alle hovedtal for regnskabsåret skal være i hele kr.  De 4 foregående regnskabsår må gerne være i tkr. 

Alle nøgletal i kr. skal være uden decimal., og nøgletal i procent og antal være med én decimal.  

(Anført under Definitioner af nøgletal med henholdsvis [angives uden decimal i hele kr.] og [angives med én decimal]) 

Alle hovedtal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (tkr.) 

Alle nøgletal skal være for regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår (kr.) 

 

Nye nøgletal 

Antal af årsværk, der er ansat i henhold til chefaftalen 

Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af chefaftalens dækningsområde 

opgjort som pct. af omsætningen 

Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer, der er ansat i henhold 

til chefaftalen 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Balance pr. 31. december 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 
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Pengestrømsopgørelse 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Noter 

[Alle beløb skal være i hele kroner. For at lette visningen af regnskabstallene er det tilladt i den ordinære 

årsrapport (i PDF-format) at afrunde beløb vedr. foregående regnskabsår (ÅR -1) til fx t.kr.  Enhed skal angives. 

Bemærk, at afrunding ikke er tilladt i den digitale årsrapport i XBRL-format.] 

 

Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

3 Andre indtægter og tilskud   

 Lejeindtægter fra lokaler m.v..   

 Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. (ansatte)   

 Ansattes betaling for lys og varme m.v.   

 Ansattes betaling for kost   

 Salg fra kostafdeling/kantine   

 Betaling for skolemad   

 Kontingent skolekredsmedlemmer   

 Donationer (Der ikke vedrører anlægsaktiver).   

 Donationer (Periodiserede), modtaget tidligere år   

 Kommunale tilskud, øvrige   

 Tilskud til efter- og videreuddannelse    

 Øvrige indtægter og andre tilskud   

 Fx forsikringserstatninger som ikke dækker specifikke omkostninger, 

avance ved salg af materielle anlægsaktiver. 

  

 Andre indtægter og tilskud i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

5 Andre omkostninger undervisning    

 Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. samt it-

omkostninger 

  

 Herunder undervisningsportaler og abonnementer, licenser og 

programmer 

  

 Fotokopiering   

 Lejrskoler, rejser, ekskursioner   

 Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto   

 Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning (fra Fordelingssekretariatet) (indtægt) 

modregnes. 

  

 Pædagogiske kurser, netto   

 Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage.   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger   

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 IT-omkostninger   

 Fx abonnementer, licenser og programmer.   

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger undervisning i alt    
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Særlige specifikationer 

Lønomkostninger til chefløn  År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af 

chefaftalens dækningsområde 

  

De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er ansat i 

henhold til chefaftalen.  

  

De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktionen eller 

refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv 

  

Heraf udmøntet bonus/resultatløn/engangsvederlag til direktionen eller 

refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv 
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Ændringer i vejledning og paradigme for  

Kombinerede skoler 

Alle tekster og felter vedr. KUU slettes også i alle noterne på de kombinerede skoler 
ligesom på frie fagskoler. 

 
Nye nøgletal – private gymnasier 

Antal af årsværk, der er ansat i henhold til chefaftalen 

Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af chefaftalens dækningsområde 

opgjort som pct. af omsætningen 

Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer, der er ansat i henhold 

til chefaftalen 
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. eller 

kr.] 

3 Andre indtægter og tilskud   

 Aktiviteter inden for loven   

 Lejeindtægter fra lokaler m.v.   

 Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. (ansatte)   

 Ansattes betaling for lys, varme m.v.   

 Ansattes betaling for kost   

 Salg fra kostafdeling/kantine   

 Betaling for skolemad   

 Kontingent skolekredsmedlemmer   

 Donationer efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private 

gymnasier og folkehøjskoler  

  

 Donationer skolefritidsordning   

 Donationer, dagtilbud (Der ikke vedrører anlægsaktiver).   

 Donationer, heltidsskolefritidsordningen (tidlig start i 

skolefritidsordning/vippeordning)(Der ikke vedrører anlægsaktiver). 

  

 Donationer, særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse 

tosprogede elever (Der ikke vedrører anlægsaktiver). 

  

 Donationer (Periodiserede), modtaget tidligere år   

 Indtægter ved administrative opgaver for andre skoler   

 Jf. den særlige specifikation til årsregnskabet   

 Kommunale tilskud efterskoler, frie fagskoler   

 Eksklusive tilskud til elevbetalinger.   

 Kommunale tilskud, klubtilbud (skolefritidsordning) for børn fra 

4. klassetrin 

  

 Kommunale tilskud, dagtilbud   

 Kommunale tilskud, heltidsskolefritidsordningen   

 Kommunale tilskud, særlige tilbud om grundskoleundervisning til 

visse tosprogede elever 

  

 Kommunale tilskud, støttekrævende elever i grundskolen   

 Kommunale tilskud, støttekrævende elever i skolefritidsordning   

 Kommunale tilskud skolefritidsordning (0.-3. klasse)   

 Kommunale tilskud, øvrige, frie grundskoler, private gymnasier 

og folkehøjskoler  

  

 Tilskud til efter- og videreuddannelse   

 Øvrige indtægter    

 Fx forsikringserstatninger som ikke dækker specifikke omkostninger, avance 

ved salg af materielle anlægsaktiver. 

  

 Andre indtægter og tilskud, Aktiviteter inden for loven i alt   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

5 Andre omkostninger undervisning og 

pasningsordninger 

  

  Har skolen aktiviteter uden for loven, skal omkostninger 
konteres/bogføres på særskilte konti, og de samlede omkostninger 
medtages i den særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal 
ikke opdeles i aktiviteter inden for og uden for loven. 

 

  

  Deltager skolen i den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), 
skal omkostninger konteres/bogføres på særskilte konti, jf. den 
særlige specifikation til årsregnskabet. Noten skal ikke specificere 
omkostninger til KUU. 

 

  

 Undervisning   

 Overenskomst med udbyder af erhvervsuddannelser   

 Jf. Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 9, Stk. 

2.samt Friskoleloven § 7, Stk. 2: ”Skolen kan indgå overenskomst 

med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen 

tilrettelægger og varetager undervisning af skolens elever svarende til det, 

der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.” 

  

 Undervisningsmaterialer inklusiv bøger m.v. samt it-

omkostninger 

  

 Herunder undervisningsportaler og abonnementer, licenser og 

programmer 

  

 Fotokopiering   

 Lejrskoler, rejser, ekskursioner    

 Befordringsudgifter inkl. drift af busser, netto   

 Herunder løn til chauffør 

Tilskud til befordring ved brobygning efterskoler, frie fagskoler og frie 

grundskoler (fra Fordelingssekretariatet og efterskoleforeningen) 

(indtægt) modregnes. 

  

 Befordring mellem skole og hjem frie grundskoler   

 Tilskud til befordring til syge elever (fra Fordelingssekretariatet) 

(indtægt) modregnes. 

  

 Tilskud til nedsættelse af befordringsudgifter (fra 

Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein) 

(indtægt) modregnes. 

  

 Tilskud til befordring af svært handicappede elever (fra 

Fordelingssekretariatet) (indtægt) modregnes. 

  

 Egendækningsbidrag vedrørende befordring (indtægt) modregnes   

 Pædagogiske kurser   

 Fx efter- og videreuddannelse og pædagogiske dage   

 Tilskud til certificering af tilsynsførende og tilsyn m.v. frie grundskoler 

(fra Fordelingssekretariatet) (indtægt) 

  

 Vederlag til tilsynsførende grundskolen   
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Note Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

5 Fortsat   

 Tjenesterejser   

 Inventar og udstyr, leje og leasing    

 Inventar og udstyr, småanskaffelser    

 Inventar og udstyr, vedligeholdelse    

 Immaterielle anlægsaktiver, afskrivninger   

 Inventar og udstyr, afskrivninger    

 IT-omkostninger   

 Fx abonnementer, licenser og programmer.   

 Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov efterskoler, 

frie grundskoler og folkehøjskoler 

  

 Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov frie grundskoler 

(indtægt) modregnes. 

  

 Øvrige omkostninger   

 Fx tab ved salg af materielle anlægsaktiver.   

 Andre omkostninger undervisning og 

pasningsordninger i alt 
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Private gymnasier 

Særlige specifikationer 

Lønomkostninger til chefløn  År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af 

chefaftalens dækningsområde 

  

De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er ansat i 

henhold til chefaftalen.  

  

De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktionen eller 

refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv 

  

Heraf udmøntet bonus/resultatløn/engangsvederlag til direktionen eller 

refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv 
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Beregning af egendækning  

(jf. § 5, stk. 1, i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler) 

 

Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens 

driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i 

egendækningen.  

Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. 

årselev, jf. finansloven § 20.22.01.10. (51.719 kr. for 2021/8x1= 6.465 kr.) 

Feltoversigt År [kr.] År-1 [tkr. 

eller kr.] 

Skolepenge, netto (note 2)   

Tilskud til nedbringelse af skolepenge (fra Fordelingssekretariatet eller 

Deutscher Schul- und Sprachverein) (note 2) 

Betaling for materialer, ekskursioner, rejser mv. (note 2) 

Indskrivningsgebyrer (note 2) 

  

Tilskud til kompensation til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- und 

Sprachverein) (note 1) 
  

Tilskud til tyske mindretalsskoler (fra Deutscher Schul- und Sprachverein) 

(note 1) 

 

  

Fra note 3 Andre indtægter og tilskud i alt medtages 

- Lejeindtægter fra lokaler 

- Salg fra kostafdeling/kantine 

- Betaling for skolemad 

- Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende 

- Donationer, grundskolen  

Øvrige indtægter 

  

Andre indtægter i alt    

Finansielle indtægter m.v. (note 12)   

Egendækning i alt   

Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret (nøgletal)   

Egendækning pr. årselev   

Minimum egendækning pr. årselev (1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud) 6.465 6.467 
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Frie fagskoler 

 

Kombineret ungdomsuddannelse - den samlede KUU-aktivitet 

(vises i Tovholderinstitutionens/skolens årsregnskab) 

 

Der henvises til særskilt vejledning på ministeriets hjemmeside. 

 

 20xx 20xx-1 20xx-2 20xx-3 20xx-4 

Årselever KUU, samlet      

      

Fordeling af tilskud mellem 

institutioner 

     

Statstilskud i alt      

Statstilskud fordeles således:      

Andel af tilskud til 

administrationen som tovholder, 

jf. samarbejdsaftalen 

     

Andel af tilskud videreført til 

samarbejdende institutioner 

     

Omkostninger eksterne parter      

Fordelt i alt      

Ikke fordelt tilskud      

      

Resultat for den samlede 

KUU-aktivitet 

     

Statstilskud      

Afholdte direkte og indirekte 

omkostninger: 

     

Administration      

Løn undervisning      

Øvrige omkostninger 

undervisning 

     

Omkostninger i alt      

Resultat      
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