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Institutioner for forberedende grunduddannelse 

Orienteringsbrev om forsøgsordning med statslig finansiering af 

EGU-elevers højskoleophold. 

Der etableres en ny forsøgsordning, hvor institutioner for forberedende 

grunduddannelse (FGU) kan få refusion for udgifter til elevbetaling ifm. 

EGU-elevers højskoleophold fra 1. august 2021 til og med 2022. Det føl-

ger af aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Alternativet om forsøgsordning med statslig finansiering af elevbetaling 

ifm. EGU-elevers højskoleophold af 15. marts 2021.  

 

Med forsøgsordningen kan FGU-institutioner få kvartalvis refusion fra 

Børne- og Undervisningsministeriet for udgifter til elevbetaling relateret 

til folkehøjskoleophold efter § 8, stk. 2. i lov om folkehøjskoler, jf. LBK 

nr. 280 af 25. marts 2019, for elever på uddannelsessporet erhvervs-

grunduddannelse (EGU), der som led i et kombinationsforløb under 

FGU deltager i undervisning ved en folkehøjskole. 

 

For at modtage refusion for de afholdte udgifter skal institutionen ind-

hente tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet. Tilsagn indhentes 

ved, at FGU-institutionen udfylder et skema. Skemaet vil snarest kunne 

findes på https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-

drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskud-til-fgu. 

 

Skemaet returneres i udfyldt form til Gilda Daugaard i Styrelsen for Un-

dervisning og Kvalitet på FGU-institutioner@stukuvm.dk , som medde-

ler, om der kan gives tilsagn til at modtage statslig refusion for EGU-ele-

vens højskoleophold ifm. kombinationsforløb.  

 

Institutionen har ikke garanti for at få dækket udgifterne, før institutio-

nen har modtaget tilsagn om refusionen. 

 

 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskud-til-fgu
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/tilskud-til-institutioner/tilskud-til-fgu
mailto:FGU-institutioner@stukuvm.dk


 2 

 

Følgende tilskudsmærke og skoleperiode anvendes til forsøgsordningen: 

 
For-
mål 

Ver-
sion 

Udd. Betegnelse Speci-
ale  

Spe. Betegnelse 

338 1 Forberedende Grunduddannelse 3 Erhvervsgrunduddannelse 

 
Sko.per. Periodetype 

EASY 
TMK Kort be-

tegnelse 
Start-
dato  

Slut-
dato 

CØSA 
formål 

Kort beteg-
nelse  

US UDD SPOR HØJSK FGU Ref 
Højskol 

15-
jun-21 

- 405 Erhver 
FGU 

 

Tilskudsmærket opgøres i kroner. Oplysningerne udmeldes senest ons-

dag 7. juli med uddannelsesmodellen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Moos 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 29 62 15 78 

Martin.Moos@uvm.dk 


