
Tilskud til specialundervisning m.v. for frie grundskoler  

Tilskudstype  Hvem 
administrerer 
tilskuddet? 

Hvor søges 
der tilskud? 

Hvordan søges/ydes der tilskud? Hvordan modtages 
tilskud? 

Hvornår er der frist? 

Specialundervisning og 
anden 
specialpædagogisk 
bistand (mindst 9 
ugentlige 
undervisningstimer) 

Center for 
Institutionsdrift og 
Administration 
(CIA) i Styrelsen 
for Undervisning 
og Kvalitet (STUK) 
 
 

Via den 
almindelige 
elevaktivitets-
indberetning 
på indberet-
ningsportalen 
(skema A).  

Specialundervisningstilskuddet beregnes på 
baggrund af antallet af specialundervisnings-
elever pr. 5. september i året før finansåret. 
Eksempelvis ydes tilskud for perioden 1. januar 
2020 – 31. december 2020 på grundlag af antal 
tilskudsberettigede elever pr. 5. september 2019, 
som indberettes af skolerne i september/oktober 
2019.  
 
For skoler uden beregningsgrundlag, fastsætter 
ministeriet et sådant. 
 
Elever, der indberettes, skal modtage 
specialundervisning, og der skal på skolen 
foreligge en plan for elevens specialundervisning 
samt en aktuel PPR-udtalelse, der anbefaler 
specialundervisning – senest den 5. september 
forud for indberetningen. 

Tilskud modtages i 
finansåret på baggrund 
af antallet af 
specialundervisningselev
er pr. 5. september i 
skoleåret før finansåret.  
Eksempelvis modtages 
tilskud for perioden 1. 
januar 2020 – 31. 
december 2020 på 
baggrund af antallet af 
specialundervisningselev
er pr. 5. september 2019. 
 
Tilskud modtages i 12 
månedlige rater fra 
januar - december.  
Tilskuddet reguleres ikke.  

Primo oktober  
 
Eksempelvis er der frist 
primo oktober 2019 for 
indberetning af elever 
med behov for 
specialundervisning pr. 5. 
september 2019.  
 
Det anbefales, at 
udtalelserne fra PPR 
udarbejdes i foråret, så 
de så vidt muligt er klar 
inden sommerferien. 

Inklusion: Supplerende 
undervisning eller 
anden faglig støtte 
(under 9 ugentlige 
undervisningstimer) 

CIA  i STUK Tilskud til inklusion udbetales uden ansøgning.  Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater fra januar til 
december. Tilskuddets størrelse fastsættes efter, hvor 
mange elever skolerne har. Se taksterne i ministeriets 

takstkatalog 
Tilskuddet reguleres ikke. 

Personlig assistance  Center for Ud-
gående Kvalitets-
arbejde og Special-
pædagogisk Støtte 
(CKS) i STUK 

Via SPS2005 Tilskud søges ved individuel ansøgning i SPS2005 
vedhæftet udtalelse fra skole samt udtalelse fra 
PPR eller anden faglig sagkyndig person. 
SPS2005 

Tilskud modtages i 12 
månedlige rater fra 
august til juli.  

1. april forud for 
skoleåret.  
 
Mulighed for løbende 
ansøgning ved nye elever.  

Hjælpemidler (samt 
reparationer heraf) 

CKS i STUK  Via SPS2005 Tilskud søges i SPS2005 vedhæftet dokumentation 
for behovet for hjælpemidler. 
SPS2005 

Tilskud modtages via 
refusion på hjælpe-
midler, hvor der fore-
ligger en bevilling fra 
styrelsen. 

Tilskud søges løbende.  
 
Ansøgning skal senest ske 
14 dage efter, at elevens 
behov er godtgjort. 

Befordring og 
støtteundervisning i 
dansk for tosprogede 

Fordelingssekretariatet i Slagelse Der henvises til Fordelingssekretariatets hjemmeside for yderligere oplysninger 

http://www.fordelingssekretariatet.dk/ 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/frie-grundskoler/adgang-til-sps2005-for-frie-skoler
https://www.spsu.dk/for-sps-ansvarlige/frie-grundskoler/adgang-til-sps2005-for-frie-skoler
http://www.fordelingssekretariatet.dk/

