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Institutioner for forberedende grunduddannelse 

 

Orienteringsbrev om fejl i skoleydelsessatser i takstkataloget på 

BUVM’s hjemmeside 

Børne- og Undervisningsministeriet er blevet bekendt med, at der des-

værre har været fejl i satserne for skoleydelse ved forberedende grundud-

dannelse i takstkataloget for 2021, der har ligget tilgængeligt på ministeri-

ets hjemmeside. Bemærk, at der er lagt en berigtiget udgave af takstkata-

loget på ministeriets hjemmeside. 

 

I tilfælde af, at institutionen har udbetalt skoleydelse til eleven efter sat-

serne i takstkataloget, har eleverne modtaget for lidt i skoleydelse. Sat-

serne, der fremgår af selve finansloven for 2021, er de korrekte.  

 

De korrekte satser og forskellen ift. de satser, som tidligere har fremgået 

på ministeriets hjemmeside, fremgår af nedenstående tabel: 

 

Tabel 1: Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse  

(kr. pr. deltageruge) 

Korrekte 
satser 

Forkerte satser fremgået af 
tidligere takstkatalog  Forskel 

Under 18 år 383 382 +1 
18 år og derover, hjemme-
boende 665 663 +2 
18 år og derover, udebo-
ende 1.543 1.539 +4 

Forsørgertillæg, enlige 1.493 1.489 +4 

Forsørgertillæg, ikke-enlige 597 595 +2 

 

Institutionerne bedes derfor anvende de korrekte satser ved fremadret-

tede udbetalinger af skoleydelse og udbetale evt. tilgodehavender til ele-

verne i tilfælde af, at der er anvendt de forkerte satser.  

 

Jf. tabel 1 drejer det sig om 1-4 kr. pr. uge alt efter, hvilken sats eleven er 

berettiget til, herunder evt. forsørgertillæg. 
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I forbindelse med institutionens udbetaling af evt. restbeløb af skole-

ydelse til eleverne vil institutionen modtage refusion af udgifter til skole-

ydelse efter gældende regler.  

 

FGU-institutionens evt. efterbetaling af skoleydelse skal medtages i en 

supplerende indberetning af refusionsberettigede udgifter til skoleydelse 

for det kvartal, efterbetalingen vedrører. 

 

Vi beklager fejlen og evt. besvær herved. 

 

Ved spørgsmål ift. refusion af udgifter til skoleydelse kan der rettes hen-

vendelse til Gilda Daugaard på mail: FGU-institutioner@stukuvm.dk  
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