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Godkendelse til at deltage i forsøg med kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder
Skolen godkendes til at deltage i forsøget med følgende afdelinger:
 Undervisningsafdelingerne på
 Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
 Merkurs Plads, 4800 Nykøbing F.
 Kostafdelingen på Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.
 Undervisningsafdelingen på Campus Nakskov, Søvej, 4900 Nakskov.
 H.N. Andersen Kollegiet, Violvej 9, 4900 Nakskov.
Forsøget godkendes med begrundelsen, at undervisningsafdelingerne
udløser udkantstilskud, samt at kostafdelingen ligger i umiddelbar nærhed af undervisningsafdelingerne.
H.N. Andersen Kollegiet er ikke en kostafdeling. Kollegiet kan inddrages
i forsøget som en del af samarbejdet med CELF, så elever omfattet af
forsøget kan tilbydes ophold på kollegiet på samme vilkår, som hvis det
var en kostafdeling. Dette ligger inden for forsøget formål, som er at
understøtte flere erhvervsuddannelsestilbud i tyndt befolkede områder.
Forsøget er et initiativ i ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til
fremtiden”, som er en aftale indgået den 22. november 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Nedenfor beskrives vilkår for skolens deltagelse i forsøget.
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1. Formål
Forsøgets formål er at understøtte flere erhvervsuddannelsestilbud i
tyndt befolkede områder og skabe en større mobilitet blandt de unge.
2. Forsøgsperiode
Forsøget gennemføres i perioden 2019-2022 på eksisterende kostafdelinger.
Skolen kan optage elever til påbegyndelse på erhvervsuddannelser, hvor
der indgår forsøg med kostophold, i perioden 1. august 2019 til 31. januar 2022.
Skolerne kan indberette aktivitet på kostafdelinger gennemført i perioden
fra 1. august 2019 frem til 31. december 2022.
3. Retningslinjer for deltagelse i forsøget

3.1. Kostophold
Forsøget gennemføres med hjemmel i § 20 i Lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse og omfatter elever, der følger erhvervsuddannelser.
Følgende vilkår for optagelse af elever og elevers eventuelle egenbetaling
vil være gældende:
Optag af elever:
 Skolen kan optage elever på kostafdelingen, der kunne have søgt
uddannelse tættere på egen bopæl, dvs. inden for 5 kvarters transportafstand, så de kan bo og uddanne sig på skolen og derved understøtte flere uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder og skabe større mobilitet blandt de unge.
 Forsøget omfatter optag til grundforløbets 1. del, grundforløbets 2.
del, det studiekompetencegivende år inden for en merkantil erhvervsuddannelse (eux 1. del) samt hovedforløb, inkl. eventuel skolepraktik hvis eleven ikke kan opnå en uddannelsesaftale.
 Forsøget omfatter optag til grundforløb plus (GF+) fra tidspunktet,
hvor GF+ træder i kraft.
Skolen kan vælge kun at gennemføre forsøg med optag på grundforløbet.
 Skolen kan tilbyde kostophold inden for forsøgets rammer til elever
optaget i de uddannelser eller uddannelsesdele, som skolen er god-
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kendt til at udbyde, og som udbydes på den eller de afdelinger, der
er omfattet af forsøget.
Hvis en anden skole har udlagt undervisning i en uddannelse eller i
en uddannelsesdel til en afdeling på den forsøgsgodkendte skole, og
afdelingen er omfattet af forsøget, kan skolen tilbyde elever, der følger den udlagte undervisning på afdelingen, ophold på kostafdeling
inden for forsøgets rammer. Det er en forudsætning, at udlægningen
er sket i overensstemmelse med Undervisningsministeriets retningslinjer for udlagt undervisning m.v. inden for erhvervsuddannelserne
af 9. december 2015.
Egenbetaling
 Regler for elevernes egenbetaling er den samme som for elever, der
ikke har et uddannelsestilbud inden for 5 kvarters transportafstand
fra bopælen. Regler for tilskud til elevernes befordringsudgifter er
de samme som for elever, der ikke har et uddannelsestilbud inden
for 5 kvarters transporttid fra bopælen.
 Det er endvidere en forudsætning, at eleven undervises på en uddannelsesafdeling, der modtager udkantstilskud samt at eleven optages på en kostafdeling (skolehjem), der ligger i umiddelbar geografisk nærhed af elevens uddannelsesafdeling.
 Det er endelig en forudsætning, at der er pædagogisk opmærksomhed på at skabe velfungerende sociale tilbud til eleverne, og skolerne
bør derfor indtænke et ungdomspædagogisk opholds- og fritidstilbud.
Øvrige retningslinjer
 Skolen har ansvar for, at indberettet aktivitet opfylder vilkårene.
Skolen kan ikke påregne at modtage tilskud til elever, som er optaget på et forkert grundlag uden for forsøgets vilkår.
 Det skal for god ordens skyld understreges, at elever, som har mindre end 5 kvarters transporttid til skolens afdeling omfattet af forsøget, ikke kan optages inden for rammerne af forsøget. Desuden
skal den pågældende kostafdeling have ledig kapacitet, så elever omfattet af forsøget ikke fortrænger ordinære elever.
Alle elever på kostafdelinger optaget inden for forsøgets rammer,
overgår pr. 1. januar 2023 til at være omfattet af de almindelige regler for kostophold, som fremgår af bekendtgørelse om optagelse på
kostafdelinger og betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
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Styrelsen opfordrer derfor de deltagende skoler til at optage elever under
forsøgsordningen på en måde, så eleverne kan nå at afslutte den uddannelsesdel, de er i gang i med, mens de er omfattet af forsøgsordningen.
Derved får eleven en praktisk set let mulighed for at vælge at gennemføre en efterfølgende uddannelsesdel tættere på elevens bopæl, hvis eleven
ønsker det frem for at fortsætte på skolen med ophold på kostafdeling
efter gældende regler.

3.2. Information til elever
Skolen skal informere eleverne om, at kostopholdet gennemføres som
led i et forsøg. Hvis en elev er under 18 år, skal elevens forældre/værge
også orienteres.

3.3. Information til andre aktører
Skolen opfordres til – gerne i fællesskab med andre godkendte skoler –
at informere relevante kommuner om muligheden for at tilbyde elever
kostophold inden for forsøgsordningen, så muligheden kan indgå i vejledningen af kommende elever.

3.4. Information til grønlandske og færøske elever
Skolen skal også have fokus på at vejlede grønlandske og færøske elever
om muligheden for at tage deres uddannelser på skolers afdelinger omfattet af forsøgsordningen. Styrelsen følger op med særskilt information
senere.

3.5. Udbetaling af tilskud, regnskab og revision
Skolen modtager taxametertilskud på grundlag af gældende takster og
regler for tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet
uddannelse.
Tilskud til elevens egenbetaling ydes efter gældende regler i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger m.v., nævnt ovenfor, inden for forsøgets rammer.
Udbetalingen af tilskud sker på grundlag af den godkendte skoles indberetning af tilskudsberettiget aktivitet inden for forsøgets rammer.
Indberetning af den tilskudsberettigede aktivitet skal ske efter reglerne i
afsnit 15 i IEU-instruksen.
Opgørelse af den tilskudsberettigede aktivitet skal ske efter reglerne i
afsnit 19 i IEU-instruksen.
Aktivitet vedrørende elever, som i henhold til bekendtgørelsen ikke skal
betale for ophold på kostafdeling, opgøres og indberettes med tilskudsmærke FOEBE.
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Aktivitet vedrørende elever, som i henhold til bekendtgørelsen skal betale et ugentligt beløb for ophold på kostafdelingen, opgøres og indberettes med tilskudsmærke FOBET.

3.6. Øvrige administrative rammer
Hvis skolen ikke overholder forsøgets vilkår, kan styrelsen tilbagekalde
forsøgsgodkendelsen og kræve eventuelle tilskud helt eller delvist tilbageført.

3.7. Evaluering og løbende erfaringsudveksling
Virkningen af forsøget skal blandt andet måles ved en opgørelse af antal
årselever samt antal elever, som har været omfattet af forsøget, samt om
eleverne har været optaget på grundforløbets 1. del, grundforløbets 2.
del, hovedforløb samt eventuelt skolepraktik.
Skolen skal desuden årligt indsende en kort egen-evaluering med beskrivelse af egne erfaringer med kostophold for målgruppen. Styrelsen udarbejder et skema til brug for egen-evalueringen og fastsætter tidspunkt
for, hvornår egen-evalueringen skal være sendt til styrelsen.
Styrelsen vil invitere de deltagende skoler til et opstartsmøde. Nærmere
information om tid, sted og mødets indhold følger i nærmeste tid i særskilt invitation.
4. Kontaktpersoner i styrelsen
Spørgsmål om forsøget generelt kan rettes til chefkonsulent John
Torben Larsen på john.torben.larsen@stukuvm.dk.
Spørgsmål om bekendtgørelsen om optagelse på kostafdelinger m.v. kan
rettes til fuldmægtig Silvia Fernandez på silvia.fernandez@stukuvm.dk
Spørgsmål om indberetning og administration kan rettes til specialkonsulent Jørgen Nielsen på jorgen.nielsen@stukuvm.dk

Med venlig hilsen
John Torben Larsen
Chefkonsulent
Direkte tlf. +45 41 32 46 93
john.torben.larsen@stukuvm.dk

5

