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Vejledning om opgørelse af tabt indtægt som følge af udmeldelser i pe-

rioden 15. marts til 9. juni 2020 fra kostafdelinger ved institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse 

 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse med kostafdeling er omfattet af 

regeringens hjælpepakke vedrørende tabt indtægt som følge af udmeldelser i 

perioden 15. marts til 9. juni 2020, der skal sikre, at skolerne kan opretholde 

et undervisningstilbud af høj kvalitet for alle elever. 

 

Institutionerne kan søge om dækning af tabt indtægt fra både statstilskud og 

deltagerbetaling pr. elev, der melder sig ud i perioden fra den 15. marts til 9. 

juni 2020. Tilskuddet dækker maksimum 75 pct. af tabt statstilskud og delta-

gerbetaling. Der kan ikke kompenseres ud over de faktisk afholdte udgifter. 

 

Tilskuddet ydes for elever, som er optaget på kostafdelingen i henhold til be-

kendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi 

ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som har udmeldt sig som 

følge af, at skolen har været helt eller delvist lukket som følge af COVID-19-

foranstaltninger. 

 

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

onen fastsatte betaling i henhold til § 9 eller § 10 i bekendtgørelse om opta-

gelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse. 
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Vejledning til ledelseserklæringen 

 

1. Institutionsnummer  

Her angives institutionens korrekte 6-cifrede institutionsnummer. Det er in-

stitutionsnummeret for den juridiske enhed, som skal angives. 

 

2. Institutions navn  

Her angives institutionens navn. 

 

3. Kontaktperson  

Her angives navn, direkte telefonnummer og e-mail adresse for den person, 

der har det praktiske kendskab til de indberettede oplysninger. 

 

4. Elevbetaling 

Oplysningerne skal fordeles efter om betalingen er opkrævet i henhold til § 9 

eller § 10 i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for 

kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

 

5. Antal elever  

Her angives antallet af elever, som er optaget på kostafdelingen, og som er 

blevet udmeldt i perioden fra 15. marts til 9. juni 2020. 

 

6. Antal uger  

Her angives summen af antal uger, som institutionen mister indtægt for. 

 

7. Betaling pr. uge  

Her angives den af institutionen fastsatte elevbetaling pr. uge. 

 

8. Beløb i alt 

Her angives det samlede beløb (antal uger * betaling pr. uge), som institutio-

nen kan modtage særligt tilskud for, til dækning af tabt indtægt. Institutionen 

skal indberette det fulde beløb – styrelsen foretager herefter en samlet ned-

vægtning af beløbet. 

 

9 Institutionsledelsens underskrift:  

Ledelseserklæringen underskrives af institutionens ansvarlige ledelse, eller af 

en medarbejder, som er bemyndiget hertil. Der må ikke anvendes underskrifts-

stempel. Underskriften skal være egenhændig. 




