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Redegørelse for og erklæring om anvendelse af midler: 
Pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social-  

og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte 

Formålet med puljen til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fo-
kus på sprogstøtte er at medvirke til fastholdelsen af eleverne. Nærværende skabelon skal anvendes i forbindelse 
med den afsluttende afrapportering om anvendelsen af tilskuddet fra puljen, herunder vurdering af i hvilken grad 
formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.  

Frist for redegørelse og erklæring: Senest 31. marts 2022. 

1. Stamoplysninger:
• Projektnummer, jf. bevillingsbrevet:

• Kommune:

Kontaktperson for redegørelse og erklæring: 

• Navn:

• Tlf.nr.:

• Mail:

2. Erklæring om anvendelse af tilskudsmidler

Kommunen erklærer hermed på tro og love, at: Sæt X 

A. Tilskudsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med Akt. 14 af 12. november 2020 om udmøntning 
af trepartsaftale om AUB og de nærmere beskrevne vilkår i Vejledning om pulje til en særlig indsats for 
fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte samt bevillingsbrevet til 
kommunen. 

B. Tilskudsmidlerne alene er anvendt til udgifter, der er i overensstemmelse med afsnit 1.5. Til-
skudsberettigede udgifter i vejledningen for puljen, det vil sige til direkte udgifter til understøttende 
indsatser for ansatte elever med behov for en særlige indsats for at fastholde eleven i uddannel-
sesforløbet. Udgifterne kan dokumenteres med bilag.   

C. Tilskuddet er anvendt til formålet om fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannel-
serne med fokus på sprogstøtte jf. afsnit 1.1. Puljens baggrund og formål i vejledningen for puljen. 

D. Indsatserne har været målrettet elever på social- og sundhedsuddannelserne med særlige behov 
og som er nyansat efter 1. januar 2020. 

E. Kommunen har anvendt tilskudsmidlerne i perioden fra bevillingsbrevets datering til 31. de-
cember 2021. 

3. Angivelse af anvendt tilskudsbeløb

Kommunen erklærer hermed, at de anvendte midler til indsatsen/indsat-
serne udgør:  
(Hvis kommunen har anvendt mindre end det udbetalte tilskudsbeløb, vil differencen blive krævet tilbagebetalt.) 

/angiv beløb/ 

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt. 
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4. Beskriv indsatsen/indsatserne gennemført for tilskudsmidlerne i kommunen 

/tekst/ 

5. Angiv antallet af elever som har været omfattet af indsatsen/indsatserne i kommunen 

Elever omfattet af indsatsen/indsatserne i kommunen:  /angiv antal/  

6. Redegør for, i hvilken grad formålet med indsatsen/indsatserne er blevet opfyldt: 

/tekst/ 

7. Eventuelle bemærkninger, f.eks. vedrørende erfaringerne med indsatsen/indsatserne. 

/tekst/ 

 

8. Dato og underskrift  

Dato:  

 
Navn/kommunens 
ledelse/tegnings-
berettiget person:  

 
 

Underskrift:   

 

Den udfyldte skabelon printes og underskrives af ledelsen – eller en person, ledelsen har bemyndiget til at under-

skrive denne type dokumenter. Den underskrevne og indscannede redegørelse sendes til puljefou@uvm.dk. Pro-

jektnummer og ”Pulje til en særlig indsats for fastholdelse af sosu-elever” skal angives i e-mailens emnefelt. 

mailto:puljefou@uvm.dk
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