
 

 

 

 

 

 

 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 25 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR nr.: 20453044 

30. juni 2021 

Sags nr.: 21/13796 

 

Til institutioner for forberedende grunduddannelse 

   

   

 

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 særtilskud til fagligt løft 

Fristen for anvendelse af tilskud til fagligt løft til supplerende undervis-

ning, tolærerordninger, ekstraundervisning i mindre hold mv. afsat i Af-

tale 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 udgan-

gen af december 2021. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet følger op på institutionernes an-

vendelse af særtilskuddet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 

2021. Institutionerne vil fortsat skulle registrere udgifterne i forbindelse 

med anvendelse af særtilskuddet med det særligt udmeldte formålskonto-

nummer 6021 COVID: Udfordringer og indsatser ifbm. trivsel, 2021. 

Der stilles dog fortsat ikke krav om opfølgning på anvendelsen af mid-

lerne for så vidt angår fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

 

Institutioner, der allerede har tilbagebetalt særtilskud til fagligt løft med 

henvisning til ikke at kunne nå at anvende tilskuddet inden for den op-

rindelige frist, vil få mulighed for at få tilbageført tilskuddet via anmod-

ning herom til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på 

STUK.CIT@stukuvm.dk med henblik på at anvende midlerne inden 

årets udgang. Der stilles samme krav om opfølgning på anvendelsen af 

midlerne for disse institutioner.  

mailto:STUK.CIT@stukuvm.dk
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Uforbrugte midler samt midler, der opgjort ved regnskabsaflæggelsen 

ikke er anvendt til formålet inden udgangen af 2021 skal tilbagebetales 

efter opgørelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten og indberet-

ning af formålsregnskab. 

 

Statsligt finansierede COVID-19 relaterede uddannelsesforlængelser på forberedende 

grunduddannelse 

Med Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ung-

doms- og voksenuddannelser af 1. juni 2021 afsættes en ramme på 40,8 mio. kr. 

til statsligt finansierede COVID-19 relaterede uddannelsesforlængelser på 

forberedende grunduddannelse (FGU), heraf 15,2 mio. kr. til skoleydelse 

ved FGU. 

 

Tiltaget omfatter elever, der som følge af nedlukningen pga. COVID-19 

er fagligt udfordret, jf. § 9, stk. 1, i lov om forberedende grunduddannelse, 

og ikke kan nå målene i deres uddannelsesplan og derfor har behov for 

forlængelse udover to år. Forlængelserne er uden kommunal medfinansie-

ring og indgår ikke i institutionernes eksisterende pulje til forlængelser, der 

kan udgøre maksimalt 10 pct. af institutionens aktivitet i det foregående 

år. Det er ikke en forudsætning for anvendelsen af de statsligt finansierede 

COVID-19 relaterede uddannelsesforlængelser, at institutionen har op-

brugt den eksisterende pulje til forlængelser. 

 

Hver institution får tildelt en ugekvote, opgjort som årselever, som udgør 

en samlet ramme for uddannelsesforlængelser for eleverne på den enkelte 

institution, der berettiger til taxametertilskud samt refusion af udgifter til 

skoleydelse. Fordelingen fremgår af bilag 1. 

 

Da behovet for forlængelse afhænger af den enkelte elevs situation, er det 

op til den enkelte institution at træffe beslutning om anvendelse af sin 

ugekvote under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse af 

forlængelsen ved en justering af elevens uddannelsesplan, i overensstem-

melse med gældende regler for forlængelser. Udgangspunktet er en for-

længelse på op til maksimalt otte uger, men institutionerne kan i særlige 

tilfælde vælge at forlænge en elevs forløb udover otte uger inden for kvo-

ten. 

 

Kvoten skal senest være anvendt inden udgangen af 2021. Institutionerne 

kan indbyrdes aftale at omfordele de tildelte kvoter mellem hinanden.  Ret-

ningslinjer for indberetning mv. og omfordeling af kvoter er beskrevet ne-

denfor. 

 

Indberetning og udbetaling 

Indberetning og udbetaling af taxametertilskuddene og refusion af udgif-

ter til skoleydelse relateret de statsligt finansierede uddannelsesforlængel-

ser følger af de gældende retningslinjer for tilskud til ordinære forløb jf. 

instruks for tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse. 
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Til forlængelserne anvendes følgende FGU-spor og konteringsformål: 

 
CØSA-
formål V Betegnelse Spor Betegnelse 

Konterings- 
formål 

338 1 FGU AGU Almen grunduddannelse 403 

338 1 FGU PGU Produktionsgrunduddannelse 404 

338 1 FGU EGU Erhvervsgrunduddannelse 405 

 

Der skal anvendes følgende tilskudsmærker og skoleperioder ved indbe-

retning: 

 
CØSA-
Formål 

Udd. betegnelse Sko.per. Periodetype EASY TMK Kort betegnelse 

338 FGU FL FGU-FORLÆ FGUKO FGUKO 

338 FGU FL FGU-FORLÆ FGUSP FGUSP 

338 FGU FL FGU-FORLÆ FGUUD Udslusning 

338 FGU FL FGU-FORLÆ 18SOH O18H ugesats 

338 FGU FL FGU-FORLÆ 18SPU O18U ugesats 

338 FGU FL FGU-FORLÆ 18SU U18 ugesats 

 

Den nye skoleperiode FL er udmeldt med uddannelsesmodellen. 

 

Den enkelte FGU-institution opgør den faktiske tilskudsberettigede akti-

vitet samt de faktiske udgifter til skoleydelse for nærmere afgrænsede pe-

rioder, og indberetter opgørelsen elektronisk til ministeriet i henhold til 

nedenstående tidsfrister. 
 
Indberetningsperiode Startdato Slutdato Indberetningsdato 

3. kvartal 16-jun-2021 15-sep-2021 16-sep-2021 

4. kvartal 16-sep-2021 15-dec-2021 16-dec-2021 

 

Indbyrdes omfordeling af kvoter 

Ved indgåelse af aftale med en anden FGU-institution om indbyrdes af 

omfordele dele af den tildelte ugekvote skal institutionen, der tildeler del 

af ugekvoten til en anden institution, kontaktes Styrelsen for Undervisning 

og Kvalitet om en aftale. Dette gøres ved at rette henvendelse til FGU-

institutioner@stukuvm.dk 

 

Spørgsmål til ordningen i relation til indberetning m.v. 

Ved spørgsmål til indberetning mv. i relation til ordningen kan der rettes 

henvendelse til Gilda Daugaard på mail: FGU-institutioner@stukuvm.dk 
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mailto:FGU-institutioner@stukuvm.dk
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Med venlig hilsen 

 

Martin Moos 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 29 62 15 78 

Martin.Moos@uvm.dk 
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Bilag 1 - ugekvoter 

 

Instituti-

onsnr. 

Hovedskolenavn Ugekvote Kvote opgjort som års-

elever 

281026 FGU Vendsyssel 454,70 11,37 

281027 FGU Aalborg 424,98 10,62 

281028 FGU Nordvest 254,82 6,37 

281029 FGU Himmerland 287,76 7,19 

281030 FGU Skolen HLSS 212,59 5,31 

281031 FGU Østjylland 586,75 14,67 

281032 FGU Midtjylland 348,62 8,72 

281033 FGU Aarhus 550,77 13,77 

281034 FGU Sydøstjylland 465,03 11,63 

281035 FGU Midt-Vest 285,82 7,15 

281036 FGU Vest 301,23 7,53 

281037 FGU Trekanten 564,89 14,12 

281038 FGU Kolding Vejen 281,89 7,05 

281039 FGU Sønderjylland 496,27 12,41 

281040 FGU Syd- og Midtfyn 314,55 7,86 

281041 FGU FYN Assens Kerteminde Nordfyn Ny-

borg Odense 

741,82 18,55 

281042 FGU Nordvestsjælland 460,85 11,52 

281043 FGU-Skolen Øst 469,28 11,73 

281044 FGU Midt- og Østsjælland 337,42 8,44 

281045 FGU Syd- og Vestsjælland 636,56 15,91 

281046 FGU Lolland-Falster 399,48 9,99 

281047 FGU Nordsjælland 393,93 9,85 

281048 FGU Øresund 204,95 5,12 

281049 FGU Nord 456,59 11,41 

281050 FGU Vestegnen 378,25 9,46 

281051 FGU Hovedstaden 836,61 20,92 

281052 FGU Bornholm 93,59 2,34 

Hovedtotal 27 11.240 281 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


