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Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om 
bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand 
m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsned-
sættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder  
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast 

til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til special-

pædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktions-

nedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder i høring. Udkastene er 

også offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Den nye bekendtgørelse skal erstatte: 

1) Bekendtgørelse nr. 632 af 21. juni 2019 om særlige tilskud til speci-

alpædagogisk bistand til ungdomsuddannelser, almene voksenud-

dannelser og forberedende grunduddannelse m.v., 

2) § 12 og § 20 i bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om til-

skud til friskoler og private grundskoler m.v. samt  

3) § 42 i bekendtgørelse nr. 284 af 27. marts 2017 om tilskud m.v. til 

efterskoler og frie fagskoler.  

Baggrund 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker med ændringen at samle 

regelgrundlaget for bevilling af tilskud til specialpædagogisk støtte (SPS) 

til elever, kursister og deltagere på privat- eller friskoler, efterskoler, frie 

fagskoler, gymnasiale uddannelser, herunder private gymnasiale uddan-

nelser, erhvervsuddannelser, almen voksenuddannelser (avu), forbere-

dende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne 

(OBU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og TAMU) og forberedende 

grunduddannelser (FGU) i én bekendtgørelse. Dette sker for at forenkle 

regelgrundlaget.  

 

Styrelsen gennemfører samtidig en række ændringer af administrativ be-

tydning for privat- eller friskoler samt efterskoler og frie fagskoler, så an-

søgnings- og administrationsprocedurer for så vidt angår hjælpemidler og 

tolkebistand ensrettes med de regler, der gælder for de øvrige skole og 

uddannelsesinstitutioner under SPS-ordningen.  

 

Sidst gennemfører styrelsen en udvidelse af muligheden for at søge SPS 

til elever på FGU.    

 

Styrelsen har i forbindelse med ændringerne valgt at udarbejde en vejled-

ning om styrelsens fortolkning og administration af reglerne, så det frem-

adrettet vil være lettere for skolerne og institutionerne at orientere sig om 

reglerne for bevillig af tilskud til SPS.   

   

 

 

 

Til organisationer m.v. på vedlagte høringsliste 
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Ændringerne vedrører ikke tilskudsbestemmelserne om specialundervis-

ning og anden specialpædagogisk bistand samt inklusion for privat- eller 

friskoler samt efterskoler og frie fagskoler.  

Indhold 

Nedenfor følger en beskrivelse af ændringerne i bekendtgørelsesudkastet.   

Det nye er: 

 

Privat- eller friskoler samt efterskoler og frie fagskoler 

1) Ensretning af ansøgningsprocedure m.v.: Styrelsen ensretter pro-

ceduren for ansøgning om bevilling af tilskud og anmodning om ud-

betaling af tilskud med de øvrige uddannelsesområder under SPS-

ordningen. Skolerne skal således fremadrettet også anvende styrel-

sens sagsbehandlingssystem, SPS2005, når de ansøger om bevilling af 

tilskud og anmoder om udbetaling af beløbet. Ensretningen sker for 

at fjerne en pt. tung administrativ procedure og dermed nedbringe 

sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud til privat- eller friskoler 

samt efterskoler og frie fagskoler. 

 

2) Indførelse af 30 dages frist for anmodning om udbetaling af til-

skud: Privat- eller friskoler samt efterskoler og frie fagskoler bliver, 

som de øvrige institutioner under SPS-ordningen, underlagt en 30 

dages frist for anmodning om udbetaling af tilskud. Fristen gælder 

for så vidt angår privat- eller friskoler alene tilskud til hjælpemidler 

og for så vidt angår efterskoler og frie fagskoler alene tilskud til hjæl-

pemidler og tegnsprogs- samt skrivetolkning. Fristen løber fra, sko-

len har betalt leverandøren af ydelsen. Retsvirkningen af at over-

skride fristen er, at skolens krav på tilskud bortfalder. Det vil dog 

være muligt at søge styrelsen om dispensation, hvis forsinkelsen skyl-

des helt særlige forhold.   

 

3) Indførelse af samtykkeblanket: Skolerne skal fremadrettet an-

vende en af styrelsen udarbejdet samtykkeblanket ved ansøgning om 

tilskud til personlig assistance, hjælpemidler og tegnsprogs- samt skri-

vetolk. Hensynet bag indførelsen af kravet om brug af samtykkeblan-

ketter er at sikre, at eleven eller, for så vidt angår elever under 18 år, 

forældremyndighedsindehaveren er indforstået med, at skolen søger 

om tilskud til støtte til eleven. Samtykkeblanketten vil være tilgænge-

lig på www.SPSU.dk, samtidig med at bekendtgørelsen træder i kraft. 

Samtykkeblanketten skal opbevares af skolen. Ændringen medfører 

en ensretning af ansøgningsproceduren for privat- eller friskoler samt 

efterskoler og frie fagskoler og de øvrige institutioner under SPS-ord-

ningen. 

  

4) Indførelse af udlånserklæring: Skolerne skal fremadrettet anvende 

en af styrelsen udarbejdet udlånserklæring ved udlevering af hjælpe-

midler, der er bevilget gennem SPS-ordningen. Udlånserklæringen vil 

http://www.spsu.dk/


 3 3 

være tilgængelig på www.SPSU.dk, samtidig med at bekendtgørelsen 

træder i kraft, og skal opbevares af skolen. Udlånserklæringen skal, jf. 

pkt. 5 sikre, at styrelsen kan hjemkalde hjælpemidlet ved endt brug. 

Ændringen medfører en ensretning af udleveringsproceduren for pri-

vat- eller friskoler samt efterskoler og frie fagskoler og de øvrige in-

stitutioner under SPS-ordningen.    

 

5) Hjemkaldelse af hjælpemidler: Styrelsen vil fremadrettet hjem-

kalde hjælpemidler fra elever på privat- eller friskoler samt efterskoler 

og frie fagskoler efter endt skolegang. Elever, der ikke fortsætter på 

en SPS-berettiget uddannelse, vil således få et hjemkaldelsesbrev i de-

res e-boks efter endt skolegang. Elever, der fortsætter på en SPS-be-

rettiget uddannelse, kan som hidtil medtage deres hjælpemidler til det 

nye uddannelsessted. Indførelsen af proceduren om hjemkaldelser 

skal sikre, at hjælpemidler, der ikke længere er i brug, så vidt muligt 

klargøres og genbevilges til andre støttemodtagere. Styrelsen forven-

ter i praksis ikke at foretage mange hjemkaldelser, da de fleste elever 

må forventes at fortsætte på en uddannelse, der er omfattet af SPS-

ordningen. Ændringen medfører en ensretning af hjemkaldelsespro-

ceduren for privat- eller friskoler samt efterskoler og frie fagskoler og 

de øvrige institutioner under SPS-ordningen.   

 

Forberedende grunduddannelser 

1) Mulighed for at søge om støttetimer under virksomhedsprak-

tik: Styrelsen indfører mulighed for at få bevilget støttetimer for ele-

ver på forberedende grunduddannelse, der er i virksomhedspraktik 

som led i et erhvervsgrunduddannelsesforløb. FGU-elever har ikke 

tidligere kunne søge støttetimer i medfør af SPS-ordningen, da støt-

teformen anses for at være indeholdt i det særligt inkluderende læ-

ringsmiljø på FGU. Ændringen indføres, da FGU-elever i virksom-

hedspraktik ikke er en del af det særligt inkluderende læringsmiljø på 

uddannelsesinstitutionen, mens eleven opholder sig på praktikstedet.   

 

Ungdoms-, voksen- og arbejdsmarkedsuddannelser  

Bekendtgørelsesudkastet indeholder ingen nye regler for så vidt angår 

ungdoms-, voksen- og arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder opsætningsmæssige og sproglige æn-

dringer.  

 

Proces 

Styrelsen beder om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastene se-

nest den 24. november 2020, kl. 12.00.  

 

Høringssvar bedes sendt til SPSJURA@stukuvm.dk med følgende angi-

velse i emnefeltet: ’Att: Kirstine Bygballe Mikkelsen, høring om ændring 

af reglerne for bevilling af særlige tilskud til SPS’. 

http://www.spsu.dk/
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Bekendtgørelse om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bi-

stand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser el-

ler tilsvarende svære vanskeligheder forventes at træde i kraft den 1. ja-

nuar 2021. Bekendtgørelsen vil blive offentliggjort på www.retsinfo.dk, 

mens den tilhørende vejledning og et link til bekendtgørelsen vil være at 

finde på www.SPSU.dk fra samme dato.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirstine Bygballe Mikkelsen 

Specialkonsulent 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte 

Direkte tlf. 33925122 

kirstine.bygballe.mikkelsen@stukuvm.dk 

http://www.retsinfo.dk/
http://www.spsu.dk/

