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Orienteringsbrev om udmøntning af initiativer fra aftale om fagligt
efterslæb af 1. juni 2021
Med afsæt i Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og
på ungdoms- og voksenuddannelser af 1. juni 2021 har Finansudvalget den 17.
juni 2021 tiltrådt aktstykke 294, der indebærer, at følgende initiativer nu
kan igangsættes:
Forlængelse af frist for anvendelse af tidligere udbetalt særtilskud
til fagligt løft
Fristen for anvendelse af tilskud til fagligt løft til supplerende undervisning, tolærerordninger, ekstraundervisning i mindre hold mv. afsat i Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og
kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren
2021 af 18. februar 2021, forlænges fra udgangen af juli 2021 til udgangen af december 2021.
Nyt tilskud til fagligt løft
Det følger af Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen
og på ungdoms- og voksenuddannelser af 1. juni 2021, at der afsættes en pulje
på i alt 24 mio. kr. til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.
Der udbetales igen et tilskud til hver enkelt skole til et fagligt løft til anvendelse inden udgangen af december 2021 som følge af Covid-19 og de
heraf følgende nedlukninger. Hver enkelt skole modtager et tilskud fra
puljen svarende til, hvor stor en andel af den samlede aktivitet på tværs
af de tre skoleformer, som skolens elever udgør.
I vedlagte regneark er vist en opgørelse over tilskuddet til fagligt løft pr.
skole.
Anvendelse og dokumentation
Tilskuddet til fagligt løft kan anvendes til indsatser, som sikrer et fagligt
løft for de elever, som har det største behov samt til indsatser, som kan
bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen. Det kan fx

24. juni 2021
Sags nr.: 21/

være indsatser målrettet de fagligt svageste elever, herunder eleverne i
udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse. I SFO kan tilskuddet fx anvendes til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser. Midlerne kan
anvendes til aktiviteter i sommerferien og henover efteråret. Det er op til
skolerne at beslutte, hvordan tilskuddet skal anvendes lokalt. Tilskuddet
kan ikke anvendes i skolernes klub- og fritidstilbud til elever fra 4. klasse
og opefter, hvortil der ikke ydes statslige tilskud efter friskoleloven.
Tilskudsbeløb udbetalt til fagligt løft bliver oplyst i den tilskudsdokumentation, som skoler henter på ministeriets brevportal, når midlerne
sættes til udbetaling.
Der stilles fortsat ikke krav til dokumentation og opfølgning på anvendelsen af midlerne for så vidt angår fri- og privatskoler. Uforbrugte midler samt midler, der ikke er anvendt til formålet inden udgangen af 2021,
skal tilbagebetales.
Skolerne kan forvente at modtage midlerne i uge 26.
Skoler, der allerede har tilbagebetalt det første særtilskud til fagligt løft
med henvisning til ikke at kunne nå at anvende tilskuddet inden for den
oprindelige frist, vil få mulighed for at få tilbageført tilskuddet via anmodning herom til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på
privategymnasier@stukuvm.dk med henblik på at anvende midlerne inden årets udgang. Der stilles samme krav om opfølgning på anvendelsen
af midlerne for disse skoler.
Tilskud fra aftale om sommer- og erhvervspakke af 4. juni 2021
Regeringen har ud over aftalen om håndtering af faglige udfordringer af
1. juni 2021 indgået aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni
2021. I aftalen om sommer- og erhvervspakke er der afsat 9 mio. kr. til et
særtilskud til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler i 2021 til
trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn
og unge.
Udbetaling af midlerne afventer Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke,
som fremsendes til Finansudvalget til forventet behandling den 26. august. Når og såfremt Finansudvalget tiltræder aktstykket, sættes midlerne
til udbetaling hurtigst muligt herefter.
For at skolerne allerede nu kan disponere over de samlede midler fra aftalen om fagligt løft og denne aftale, er der i vedlagte regneark også en
opgørelse over den forventede fordeling af tilskuddet pr. skole fra aftale
om erhvervs- og sommerpakke, med forbehold for Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke.
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Tilskud afsat i aftalen om sommer- og erhvervspakken kan anvendes til
trivselsfremmende aktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter,
lejrskoler, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv.
Det er op til skolerne selv at beslutte, hvordan tilskuddet skal anvendes
lokalt, herunder prioriteringen mellem skole og SFO. Tilskuddet kan ikke
anvendes i skolernes klub- og fritidstilbud til elever fra 4. klasse og opefter, hvortil der ikke ydes statslige tilskud efter friskoleloven.
Tilrettelæggelsen af tilbuddene skal tage hensyn til, at elever med særlige
behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af
skole og SFO og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører
og organisationer, fx Dansk Skoleskak.
Afholdelse af de trivselsfremmende aktiviteter kan ske i samarbejde med
foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner
mv.
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