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Beskrivelse af kompensation for skolers deltagelse i forsøg om tur-

boforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen 

Dette notat beskriver kompensationen af kommuner med deltagende 

skoler i forsøg om turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolin-

gen.  

Deltagelse i forsøgsprogrammet administreres efter reglerne for ”stan-

dardiserede forsøgsprogrammer” jf. Puljebekendtgørelsen  (BEK nr. 4 af 

05/01/2016). Standardiserede forsøgsprogrammer omfatter (jf. § 3) ”ens-

artede projekter eller aktiviteter, der 

1) på forhånd er defineret af ministeriet, 

2) som gennemføres på flere institutioner efter godkendelse af ministeriet, og 

3) hvor hver af de deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt 

tilskud på højst 100.000 kr.” 

 

Kommuner kompenseres for skolernes deltagelse og gennemførsel af 

aktiviteter i forbindelse med både indsatserne og den tilknyttede følge-

forskning. Tilskud bevilges i 2016 for aktiviteter i skoleåret 2016/2017. 

Udbetaling af tilskud fra ministeriet til kommunen vil ske i to rater. 80 

pct. af tilskuddet udbetales, når følgeforskningen har dokumenteret, at de 

deltagende folkeskoler fra den enkelte kommune har afrapporteret i til-

strækkeligt omfang i 2017(se bilag 1).  Dette forventes at være efter 

sommerferien 2017. 20 pct. af tilskuddet udbetales, når følgeforskningen 

har dokumenteret, at de deltagende folkeskoler fra den enkelte kommune 

har deltaget i spørgeskemaet om personlige og sociale kompetencer i 

januar 2018. For sammenligningsskoler gælder det dog, at hele raten ud-

betales efter det sidste spørgeskema er besvaret i 2018.  

 

Tilskuddets størrelse afhænger af:  

1) hvorvidt skolen ønsker at oprette et turboforløbshold på 10-14 elever 

eller 15-20 elever, afhængig af antallet af ikke-uddannelsesparate elever 

på skolens 8. årgang i skoleåret 2016/2017  
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2) hvorvidt skolen udtrækkes til at deltage i en lærerbaseret opfølgning 

eller en IT-baseret opfølgning eller 

3) hvorvidt skolen udtrækkes til at deltage som sammenligningsskole 

 

Nederst i notatet beskrives fordelingen af kompensation, hvis ét turbo-

forløbshold oprettes mellem flere skoler. 

 

Skoler med 10-14 elever på turboforløbsholdet, der gennemfører 

lærer- og pædagogbaseret opfølgning 

Skoler kompenseres med 56.404 kr.  

Det giver en timepris på cirka 295 kr. til følgende opgaver. 

Opgaver Antal timer 

Vikardækning i forbindelse med opkvalificeringsforløb  28 timer 

Vikardækning i forbindelse med 2 ugers turboforløb 170 timer 

Vikardækning i forbindelse med opfølgning 

(8 uger * 2 sessioner pr. uge * 1 time pr. session) 

32 timer 

Skolelederens opgaver  5 timer 

Lærerens yderligere opgaver i forbindelse med UPV og 

følgeforskning 

4 timer 

Antal timer i alt 239 timer  

Pris for indsatsen 70.505 kr 

Kommunens egen finansiering (20 %) 14.101 kr 

Kompensation for skolens deltagelse 56.404 kr 

 

 

Skoler med 10-14 elever på turboforløbsholdet, der gennemfører 

SMS/IT-baseret opfølgning 

Skoler kompenseres med 48.852 kr. 

Det giver en timepris på cirka 295 kr. til følgende opgaver. 

Opgaver Antal timer 

Vikardækning i forbindelse med opkvalificeringsforløb  28 timer 

Vikardækning i forbindelse med 2 ugers turboforløb 170 timer 

Skolelederens opgaver  5 timer 

Lærerens yderligere opgaver i forbindelse med UPV og 

følgeforskning 

4 timer 

Antal timer i alt 207 timer  

Pris for indsatsen 61.065 kr 

Kommunens egen finansiering (20 %) 12.213 kr 

Kompensation for skolens deltagelse 48.852 kr 
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Skoler med 15-20 elever på turboforløbsholdet, der gennemfører 

lærer- og pædagogbaseret opfølgning 

Skoler kompenseres med 84.252 kr. 

Det giver en timepris på cirka 295 kr. til følgende opgaver. 

Opgaver Antal timer 

Vikardækning i forbindelse med opkvalificeringsforløb  42 timer 

Vikardækning i forbindelse med 2 ugers turboforløb 255 timer 

Vikardækning i forbindelse med opfølgning 

(8 uger * 2 sessioner pr. uge * 1 time pr. session) 

48 timer 

Skolelederens opgaver  5 timer 

Lærerens yderligere opgaver i forbindelse med UPV og 

følgeforskning 

7 timer 

Antal timer i alt 357 timer  

Pris for indsatsen 105.315 kr 

Kommunens egen finansiering (20 %) 21.063 kr 

Kompensation for skolens deltagelse 84.252 kr 

 

 

Skoler med 15-20 elever på turboforløbsholdet, der gennemfører 

SMS/IT-baseret opfølgning 

Skoler kompenseres med 72.924 kr. 

Det giver en timepris på cirka 295 kr. til følgende opgaver. 

Opgaver Antal timer 

Vikardækning i forbindelse med opkvalificeringsforløb  42 timer 

Vikardækning i forbindelse med 2 ugers turboforløb 255 timer 

Skolelederens opgaver  5 timer 

Lærerens yderligere opgaver i forbindelse med UPV og 

følgeforskning 

7 timer 

Antal timer i alt 309 timer  

Pris for indsatsen 91.155 kr 

Kommunens egen finansiering (20 %) 18.231 kr 

Kompensation for skolens deltagelse 72.924 kr 

 

Sammenligningsskoler: 

Kommunen kompenseres for sammenligningsskolers deltagelse i følge-

forskningen med 2.360 kr.  

Det giver en timepris på cirka 295 kr. til følgende opgaver: 

Opgaver Antal timer 

Skolelederens opgaver 2 timer 

Lærerens opgaver ved følgeforskning og deltagelse i 4 timer 
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nationale test 

Deltagelse i nationale test 4 timer 

Antal timer i alt 10 timer 

Pris for indsatsen 2.950 kr 

Kommunens egen finansiering (20 %) 590 kr 

Kompensation for skolens deltagelse 2.360 kr 

 

Fordeling af kompensation ved oprettelse af ét turboforløbshold 

mellem flere skoler 

Hvis en skole ikke forventer at have 10 ikke-uddannelsesparate elever på 

8. klassetrin i skoleåret 2016/2017, kan skolen indgå et samarbejde med 

en eller flere andre skoler om at oprette et turboforløbshold på mellem 

10-20 elever. 

 

Kompensationen til turboforløbsholdet er det ovenstående uanset om en 

eller flere skoler bidrager til turboforløbsholdet. Kompensationen forde-

les efter andel af elever på turboforløbsholdet, som er fra den enkelte 

skoler. Har en skole således bidraget med 5 ikke-uddannelsesparate ele-

ver på et turboforløbshold på 10 elever modtager de 50 % af kompensa-

tionen.  

 


