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Vejledning om opgørelse af særligt tilskud til nedsættelse af elevbeta-

ling på kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse med kostafdeling er omfattet af 

regeringens hjælpepakke vedrørende reduceret forældre- og deltagerbetaling, 

som skal muliggøre, at der ikke skal betales fuldt ud for logi mv., mens ele-

verne er hjemsendte. 

 

Institutionerne kan, såfremt de fortsat er lukkede, for perioden for 1. april – 

17. maj 2020 opnå et ekstra tilskud svarende til den konkrete elevbetaling, 

dog maksimalt 1.000 kr. pr. uge pr. elev. 

 

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 været hjemsendt 

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

VID-19-foranstaltninger. 

 

Tilskuddet omfatter elever, hvor deltagerbetalingen helt eller delvist er betalt 

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

af øvrige myndigheder, herunder kommuner og Grønlands Selvstyre, beretti-

ger ikke til kompensation. 

 

Tilskuddet er betinget af, at institutionen nedsætter egenbetalingen tilsvaren-

de til det kompensationstilskud, som skolen modtager fra staten per elev, 

samt af, at institutionen tilbagebetaler den betalte elevbetaling til den enkelte 

elev. 

 

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 

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

for erhvervsrettet uddannelse. 
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Tilskuddet beregnes på grundlag af oplysninger fra den enkelte institution 

med kostafdeling. 

 

Oplysningerne indberettes til styrelsen på den særlige ledelseserklæring ved-

rørende tilskud til nedsættelse af elevbetaling,  

 

Ledelseserklæringen indsendes til: eudegym@stukuvm.dk  

 

Tilskuddet vil være omfattet af den ordinære tilskudskontrol, som gennemfø-

res af institutionens ledelse og af institutionens revisor i forbindelse med til-

skudsudbetalingen for 2. kvartal 2020. 
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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 i perioden 1. april 2020 til 17. maj 2020 

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 forældre. 

 

6. Antal uger  

Her angives antal uger (med 1 decimal), som eleverne har været hjemsendt 

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

VID-19-foranstaltninger. 

 

7. Betaling pr. uge  

Her angives den af institutionen fastsatte elevbetaling pr. uge. 

 

8. Beløb i alt 

Her angives det samlede beløb (antal elever * antal uger * betaling pr. uge), 

som institutionen kan modtage særligt tilskud til dækning af tilbagebetaling 

for. 

 

9 Institutionsledelsens underskrift:  

Ledelseserklæringen underskrives af institutionens ansvarlige ledelse, eller af 

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

skriftsstempel. Underskriften skal være egenhændig og med blå skrift. 


