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Center for Institutionsdrift og Administration 
Sagsnr.: 20/18156 

Oktober 2020 

Til private institutioner for gymnasiale uddannelser  

Vejledning om tilsyn med institutionernes administration af det flek

sible klasseloft for skolåret 2020/21 

Formålet med vejledningen er at understøtte en fornuftig og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den 

lokale administration i forbindelse med tilsynet med det fleksible klasseloft. 

Tjekliste for dokumentationskravene for de enkelte bestemmelser om fravigelse af tilskudsbetingel

sen er vedlagt som bilag. Tjeklisten skal sikre at institutioner, der er omfattet af tilsynet, ved indsen

delse af redegørelse og dokumentation, sender det rigtige materiale.  
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Formålet med tilsynet 
Formålet med styrelsens tilsyn er at undersøge om institutionerne har administreret det fleksible 

klasseloft i overensstemmelse med reglerne herom i PG-tilskudsbekendtgørelsen og i henhold til de 

nærmere retningslinjer i PG-tilskudsinstruksen. 

• Hent PG-tilskudsbekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside (retsinformation.dk) 

• Hent PG-instruksen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk) 

Hvem er omfattet af tilsynet 
Tilsynet omfatter alle institutioner, som på en eller flere af de gymnasiale fuldtidsuddannelser, der 

udbydes i skoleåret 2020/21, har opgjort den gennemsnitlige klassekvotient på 1. klassetrin (1. g) til 

over 28,0. 

Institutioner, som i skoleåret 2020/21, ikke har klassekvotienter på over 28,0 på 1. klassetrin er ikke 

omfattet af tilsynet. 

Institutionernes ansvar  
Hvis institutionens gennemsnitlige klassekvotienter for 1. klassetrin for skoleåret 2020/21 er over 

28, skal institutionen indsende en redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen med tilhørende 

dokumentation.  

Institutionens redegørelse skal være udarbejdet efter skabelonen på ministeriets hjemmeside.   

Hent redegørelse for fravigelser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk) 

Det er institutionens ansvar at sikre, at dokumentationskravene er opfyldt, inden materialet frem

sendes til styrelsen. 

Frist 
Ledelses- og revisorerklæring til opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin 

af de gymnasiale fultidsuddannelser samt redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen og doku

mentation skal indsendes senest 16. december 2020 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 

Center for Institutionsdrift og Administration. E-mailadresse: klasseloftet@stukuvm.dk

Hvordan foregår tilsynet 
Når institutionernes redegørelser og dokumentation er modtaget, gennemgår styrelsen materialet 

for hver enkelt institution.  

Styrelsen foretager en vurdering af, om institutionens dokumentation for fravigelse af tilskudsbetin

gelsen er i overensstemmelse med kravene i PG-instruksen og om institutionen har dokumenteret, 

at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. 

Hvad fører tilsynet til 
• Hvis gennemgangen af institutionens redegørelse og dokumentation fører til en vurdering 

af, at institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen i overensstemmelse med reglerne, vil 

institutionen få besked fra styrelsen om, at tilsynet er afsluttet uden bemærkninger. 

• Hvis gennemgangen af institutionens redegørelse og dokumentation fører til en vurdering 

af, at institutionen ikke har dokumenteret at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overens

stemmelse med reglerne, vil institutionen modtage en partshøringsskrivelse om en påtænkt 

tilskudsafskæring. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201807
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/tilskud-til-frie-skoler/tilskud-til-private-gymnasiale-uddannelser
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/frie-skoler/tilskud-til-frie-skoler/tilskud-til-private-gymnasiale-uddannelser
mailto:klasseloftet@stukuvm.dk
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Redegørelse for fravigelse af tilskudsbetingelsen 
Det er vigtigt, at alle punkter i redegørelsen er udfyldt omhyggeligt, og at institutionens dokumenta

tion for fravigelsen af tilskudsbetingelsen lever op til de krav, der er beskrevet i PG-instruksen. 

Korrekt dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingelsen  

• I PG-instruksen fremgår dokumentationskravene for, at en fravigelse af tilskudsbetingelsen 
er i overensstemmelse med reglerne. 

• Der er for hver fravigelsesmulighed fastsat, hvordan institutionen skal dokumentere, at en 
fravigelse er i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen. 

• Ved fravigelse af tilskudsbetingelsen skal institutionens redegørelse være vedlagt nøjagtig 
den dokumentation, der er beskrevet i PG-instruksen for den pågældende fravigelsesmulig
hed. 

• Der skal ikke indsendes anden dokumentation for en bestemt fravigelse, end den, der er 
beskrevet i afsnit 3.1.2 i PG-instruksen.  

• Der skal kun redegøres for de elever optaget ud over 28,0.  

• Der skal ikke indsendes følsomme personoplysninger. 

• Det er forventes, at hver enkelt institution sikrer, at dokumentationskravene er opfyldt, in
den materialet fremsendes til styrelsen. 

• For fravigelsesmuligheder, hvor der er fastsat mere end ét dokumentationskrav, skal alle 
dokumentationskravene være opfyldt. 

• Hvis en fravigelse af tilskudsbetingelsen ikke er dokumenteret i overensstemmelse med 
det/de fastsatte dokumentationskrav, kan institutionens fravigelse af tilskudsbetingelsen 
ikke anses for at være i overensstemmelse med reglerne i tilskudsbekendtgørelsen, hvilket 
vil føre til en partshøring om tilskudsafskæring. 
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Bilag - Tjekliste for dokumentation, jf. afsnit 3.1.2 i PG-instruksen 

Fravigelse under uddannelsesforløbet 

PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 

§ 17, stk. 1, nr. 1 
(transporttid)  

§ 17. En institution kan under 
uddannelsesforløbet fravige § 
8 a, stk. 1 og 2, i lov om pri
vate gymnasieskoler, studen
terkruser og kurser til højere 
forberedelseseksamen (hf-kur
ser) af hensyn til optagelse af 
en elev eller kursist, der opfyl
der følgende betingelse: 
1) Eleven eller kursisten flytter 

under sin gymnasiale uddan
nelse til landsdelen, og ele
ven eller kursisten vil få en 
transporttid på mere end 5 
kvarter til det nærmeste al
ternative udbudssted af den 
pågældende uddannelse, 
som eleven eller kursisten 
ønsker optagelse på. Trans
porttiden opgøres som 
transporttiden mellem ele
vens eller kursistens bopæl 
(folkeregisteradresse) og ud
dannelsesstedet med offent
lige transportmidler ifølge
www.rejseplanen.dk eller lig
nende systemer. Det nærme
ste alternative udbudssted 
skal være en institution om
fattet af lov om institutioner 
for almengymnasiale uddan
nelser eller almen voksenud
dannelse m.v. eller lov om 
institutioner for erhvervsret
tet uddannelse. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 1, gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. 

Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 17, nr. 1, kan såle
des alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 

Ad § 17, stk. 1, nr. 1 
Det er en betingelse for anvendelse af denne fravigelsesmu
lighed, at eleven eller kursisten har påbegyndt sin gymnasiale 
uddannelse på en anden institution. 

Dokumentationskrav 
1. Kopi af optagelsesbrevet fra den anden institution. Hvis 

skiftet sker efter start på studieretning, skal der endvi
dere foreligge oplysninger om den ønskede studieret
ning/realiserede studieretning. 

2. Kopi af optagelsesbrev fra institutionen med angivelse 
af studieretning. 

3. Udskrift fra www.rejseplanen.dk, eller et lignende sy
stem, af transporttiden  
a) fra elevens eller kursistens bopæl (folkeregister

adresse) i landsdelen til den optagende institution,  
b) fra elevens eller kursistens bopæl (folkeregister

adresse) i landsdelen som til det nærmeste alternativ 

http://www.rejseplanen.dk
http://www.rejseplanen.dk


gørelsen: 

PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 

PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 

PG-tilskudsbekendt- PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 
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§ 17, stk. 1, nr. 2 
(tilflytter) 

2) Eleven eller kursisten flyt
ter under sin gymnasiale 
uddannelse til landsde
len, og eleven eller kursi
sten har en særlig studie
retning, hvor det i tilflyt
terområdet alene er insti
tutionen, der udbyder til
svarende fag. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 2, gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. 
Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 17, nr. 2, kan såle
des alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 
Ad § 17, stk. 1, nr. 2 
Det er en betingelse for anvendelse af denne fravigelsesmu
lighed, at eleven har påbegyndt sin gymnasiale uddannelse 
på en anden institution. 

Dokumentationskrav 
1. Kopi af optagelsesbrevet fra den anden institution. 
2. Kopi af optagelsesbrev fra institutionen. 
3. Dokumentation for, at den særlige studieretning alene 

udbydes af institutionen i den pågældende landsdel. 

• Bemærk! Pre-IB ikke er en studieretning. 

§ 17, stk. 1, nr. 3 
(udvekslingselev) 3) Eleven eller kursisten op

tages midlertidigt på insti
tutionen som led i et ud
vekslingsophold fra udlan
det, og særlige grunde taler 
for, at eleven eller kursi
sten skal gå på institutio
nen, fx at vedkommende 
har bopæl hos en elev eller 
kursist, der allerede går på 
institutionen. 

 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 3, gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. 
Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 17, nr. 3, kan såle
des alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 
Ad § 17, stk. 1, nr. 3 
Det er en betingelse for anvendelses af denne fravigelsesmu
lighed, at der i det enkelte tilfælde foreligger en særlig grund 
til, at eleven skal gå på institutionen. 
Med terminologien ”optages midlertidigt” forstås optagelse 
for en periode med en varighed på 1- 2 semestre. 

Dokumentationskrav 
1. Kopi af den daterede aftale om udvekslingsophold med 

angivelse af varigheden. 
2. Beskrivelse af de særlige forhold, som efter institutio

nens opfattelse begrunder, at eleven skal gå på instituti
onen. 

§ 17, stk. 1, nr. 4 (ud
vekslingsophold) 
Fravigelsen omfatter kun ele

ver, som er påbegyndt sit 

uddannelsesforløb på institu

tionen. Hvis en elev udsætter 

sit uddannelsesforløb for at 

tage på udvekslingsophold i 

udlandet før skolestart og 

institutionen reserverer en 

plads til eleven til næste sko

leår, er eleven ikke omfattet 

af fravigelsesmuligheden. 

4) Eleven eller kursi
sten vender tilbage 
til institutionen efter 
at have været på ud
vekslingsophold i 
udlandet i minimum 
et halvt år og har 
søgt om orlov fra 
institutionen i ud
vekslingsperioden. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 4, gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. Fravigelse i henhold til bestemmel
sen i § 17, nr. 4, kan således alene ske som følge af forhold, 
som er indtruffet på 1. undervisningsdag på første klassetrin 
eller senere.  

Dokumentationskrav 

1. Institutionens daterede bevilling af orlov til eleven. 
2. Dokumentation for udvekslingsopholdet i udlandet. 



PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 

PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 
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§ 17, stk. 1, nr. 5 
(orlov) 
Fravigelsesmulighe
den omfatter kun 
elever, der fortsætter 
på det hidtidige ud
dannelsessted. 

5) Eleven eller kursisten har i 
henhold til optagelsesbe
kendtgørelsen indgået en 
forudgående aftale med in
stitutionens leder om orlov 
fra uddannelsen på op til ét 
år. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 5, gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. 
Fravigelse i henhold til bestemmelsen i § 17, nr. 5, kan såle
des alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 

Ad § 17, stk. 1, nr. 5 
Denne fravigelsesmulighed kan alene anvendes for elever, 
som har opnået orlov efter § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om 
optagelse på de gymnasiale uddannelser: 

”§ 14. En elev/kursist, som har gennemført 1. eller 2. sko

leår, og som efter aftale med institutionens leder, jf. stk. 2, 

kan have op til ét års fravær fra undervisningen, har efter 

endt fravær krav på at fortsætte på den samme uddannelse. 

Medmindre særlige forhold foreligger, har vedkommende krav 

på at fortsætte på den samme institution. 

Stk. 2. Institutionens leder kan indgå en forudgående aftale 

med eleven/kursisten om fravær fra under-visningen, hvis 

vedkommende skal på barsel, på privat studieophold i udlan

det eller har tilsvarende grunde til sit fravær.” 

Dokumentationskrav 
1. Kopi af institutionens daterede bevilling af orlov til ele

ven. 
2. Dokumentation for, at eleven ved bevillingen af orlov, 

havde gennemført 1 eller 2. skoleår. 

§ 17, stk. 1, nr. 6 
(omgænger) 

Fravigelsen omfatter 

kun elever, som er i 

gang med en ud

dannelse på instituti

onen og det er insti

tutionslederen, der 

vurderer, at eleven 

skal gå klassetrinnet 

om. Det omfatter 

ikke elever, som 

vender tilbage efter 

de selv har valgt at 

afbryde uddannelsen 

på institutionen. 

 
6) Eleven eller kursisten skal 

gå klassetrinnet på uddan
nelsen om, og institutionen 
vurderer, at det væsentligt 
vil forbedre elevens eller 
kursistens muligheder for at 
gennemføre uddannelsen, 
eventuelt i forening med en 
særlig indsats over for ele
ven eller kursisten, at det 
sker på institutionen. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 6 gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. 
Fravigelse i henhold til bestemmelserne i § 17, nr. 6 kan så
ledes alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 
Ad § 17, stk. 1, nr. 6 
Denne fravigelsesmulighed omfatter kun elever, som skal gå 
et klassetrin på den igangværende uddannelse om. Fravi
gelsesmuligheden omfatter ikke elever, som vælger at påbe
gynde en anden gymnasial uddannelse på institutionen (jf. 
nedenfor om § 17, nr. 8). 

Dokumentationskrav 
1. En udskrift fra institutionens studieadministrative sy

stem, som viser, at eleven skal gå klassetrinnet om. 
2. Institutionslederens daterede skriftlige vurdering af, at 

det væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at 
gennemføre uddannelsen, eventuelt i forening med en 
særlig indsats over for eleven, at det sker på institutio
nen. 



-

PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 

PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: 
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§ 17, stk. 1, nr. 7 
(bortvisning) 

7) Eleven eller kursisten opta
ges på institutionen efter at 
være blevet bortvist fra en 
anden institution midt i et 
skoleår på grund af overtræ
delse af studie- og ordens
reglerne, og eleven eller kur
sisten opfylder betingelsen i 
nr. 1, dog således at den in
stitution, eleven er bortvist 
fra, ikke indgår blandt de 
mulige alternative udbuds
steder. 

For fravigelse efter bestemmelsen i § 17, nr. 7 gælder, at ud
dannelsesforløbets start defineres som første undervisnings
dag på første klassetrin. 
Fravigelse i henhold til bestemmelserne i § 17, nr. 7, kan så
ledes alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 
Ad § 17, stk. 1, nr. 7 
Det er en betingelse for anvendelse af denne fravigelsesmu
lighed, at eleven eller kursisten vil få en transporttid på mere 
end 5 kvarter til det nærmeste alternative udbudssted af den 
pågældende uddannelse (fraregnet den bortvisende institu
tion). 

Dokumentationskrav 
1. Kopi af bortvisningen fra den anden institution. 
2. En udskrift fra institutionens studieadministrative sy-

stem, som viser dato for optagelse af eleven. 
3. Udskrift fra www.rejseplanen.dk, eller et lignende sy-

stem, af transporttiden fra elevens eller kursistens bopæl 
(folkeregisteradresse) til såvel den optagende institution 
som til det nærmeste alternativ til denne. 

§ 17, stk. 1, nr. 8 
(omvælger) 

8) Eleven eller kursisten på en 
gymnasial fuldtidsuddan
nelse, jf. bekendtgørelsens § 
8, stk. 2, og § 16 a, stk. 2, i 
bekendtgørelse om tilskuds
udbetaling m.v. til institutio
ner for erhvervsrettet ud
dannelse m.v., vælger at på
begynde en anden gymnasial 
fuldtidsuddannelse på 
samme institution, og insti
tutionen vurderer, at det væ
sentligt vil forbedre elevens 
eller kursistens mulighed for 
at gennemføre uddannelsen. 

For fravigelse efter bestemmelserne i § 17, nr. 8, gælder, at 
uddannelsesforløbets start defineres som første undervis
ningsdag på første klassetrin. 
Fravigelse i henhold til bestemmelserne i § 17, nr. 8, kan så
ledes alene ske som følge af forhold, som er indtruffet på 1. 
undervisningsdag på første klassetrin eller senere. 
Ad § 17, stk. 1, nr. 8 
Denne fravigelsesmulighed omfatter elever, som vælger at 
påbegynde en anden gymnasial fuldtidsuddannelse på insti
tutionen. Fravigelsesmuligheden kan omfatte omvalg mel
lem stx, hhx, htx og hf, såfremt institutionen udbyder disse 
uddannelser. 
Fravigelsesmuligheden omfatter ikke elever, som skal gå et 
klassetrin på den igangværende uddannelse om (jf. ovenfor 
om § 17, nr. 6). 

Dokumentationskrav 
1. En udskrift fra institutionens studieadministrative sy

stem, som med datering viser, at eleven er blevet opta
get på en anden gymnasial fuldtidsuddannelse, end den 
eleven startede på. 

2. Institutionslederens daterede skriftlige vurdering af, at 
det væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at 
gennemføre uddannelsen, at det sker på institutionen. 

http://www.rejseplanen.dk
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Fravigelse ved særlig individuel tilrettelæggelse 
PG-tilskudsbekendtgørelsen: PG-tilskudsinstruksen, afsnit 3.1.2: § 18 
§ 18. En institution kan fravige § 8 a, 
stk. 1 og 2, i lov om private gymnasie
skoler, studenterkruser og kurser til hø
jere forberedelseseksamen (hf-kurser), 
for en elev eller kursist, der ikke indgår 
i en klasse omfattet af § 14, stk. 4, nr. 1, 
hvis eleven eller kursisten har behov 
for en særlig individuel tilrettelæggelse 
på grund af handicap, sygdom, elite
idrætsudøvelse, musikalsk grundkursus 
eller lignende, jf. § 40, stk. 2, § 41, stk. 
2, og § 46 i lov om uddannelsen til stu
dentereksamen (stx) (gymnasieloven) 
og § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, og § 41 i lov 
om uddannelsen til højere forberedel
seseksamen (hf-loven), men deltager i 
en klasses undervisning, jf. § 14, stk. 3. 

Denne fravigelsesmulighed omfatter elever, hvis 2-årige 
forløb (hf) individuelt er tilrettelagt over 3 år, eller hvis 
3-årige forløb (stx) individuelt er tilrettelagt over 4 år, 
fordi eleven: 

— på grund af handicap er forhindret i at følge under

visningen på normal vis, eller  

— på grund af alvorlig sygdom eller tilsvarende i læn

gere tid er forhindret i at deltage i undervisningen på 

normal vis, eller  

— er eliteidrætsudøver, som ud over de sædvanlige op

tagelsesbetingelser til hf og stx opfylder idrætslige 

kriterier, opstillet af Institutionen til Fremme af 

Dansk Eliteidræt (Team Danmark), eller  

— er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK) eller 

tilsvarende kursus i billedkunst,  

— og som ikke indgår i en klasse, oprettet for elever el

ler kursister med behov for en særlig individuel til

rettelæggelse. 

Dokumentationskrav 
1. En udskrift fra institutionens studieadministrative 

system, som med datering viser, at eleven er opta
get på et forløb med særlig tilrettelæggelse, jf. § 40, 
stk. 2, § 41, stk. 2, og § 46 i lov om uddannelsen til 
studentereksamen (stx) (gymnasieloven) og § 36, 
stk. 2, § 37, stk. 2, og § 41 i lov om ud dannelsen til 
højere forberedelseseksamen (hf-loven), men delta
ger i en klasses undervisning, jf. § 14, stk. 3, i PG-
tilskudsbekendtgørelsen. 
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