
 

 

 

Tilskud til nedbringelse af skolepengebetaling og SFO-betaling på frie grundskoler. 

Nedsættelse af skolepenge og sfo-betaling tildeles fra en pulje som fastsættes af skolens 
bestyrelse. En del af puljen bliver delvist dækket af et tilskud som modtages fra 
Fordelingssekretariatet*. Puljen fastlægges ud fra elevtallet den 5. september i det foregående 
skoleår. Der ydes kr. 200 pr. elev til reduktion af skolepenge og kr. 80 til reduktion af sfo-betaling. 
Dvs. puljen til reduktion af skolepenge = kr. 200 x elevtal pr. 5. september og puljen til reduktion af 
skolepenge = kr. 80 x antal sfo børn pr. 5. september. 

Tilskuddet er indtægtsbestemt og ydes på baggrund af husstandens samlede personlige indkomst 
og positive kapitalindkomst. Se Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle/indkomstgrundlag. 

I det følgende er tilskudsordningen og kriterierne for at kunne søge tilskud beskrevet. Vi anmoder 
om at man læser informationen inden ansøgningen fremsendes. 

Forældre til elever på en fri grundskole kan hvert år i august måned skriftligt søge om tilskud til 
nedbringelse af skolepengebetaling og SFO-betaling. Ansøgningsblanket printes fra skolens 
hjemmeside, udfyldes og sendes til skolens kontor sammen med den endelige Årsopgørelse for 
foregående indkomstår. Ansøgninger uden årsopgørelse vil IKKE blive behandlet. 

Tilskuddets størrelse beregnes efter Fordelingssekretariatets beregningsmetode og afhænger 
således af antal ansøgninger og behov for tilskud. 

Vær derudover venligst opmærksom på 

• Overstiger husstandens samlede indkomst Fordelingssekretariatets indkomstgrænse kan 
der IKKE søges om tilskud. Hvis der ydes tilskud fra bopælskommunen til henholdsvis 
skolepenge og SFO-betaling bedes beløbets størrelse oplyst på ansøgningen. 

• På ansøgningen oplyses antal hjemmeboende børn under 18 år. 

• Alle oplysninger gives på ”tro og love”. 

Ansøgningsskema og kopi af årsopgørelse skal være skolens kontor i hænde senest 15. august 
2019.  

Forældre der har ansøgt om tilskud vil sidst i september måned modtage et brev fra skolens 
kontor hvor tilskuddets årlige størrelse fremgår. Skolepengebetalingen vil blive reduceret med det 
tildelte tilskud i opkrævningen for oktober til juni måned for så vidt angår skolepengebetaling og 
for oktober til juli for så vidt angår SFO-betaling. 

  
 



 

Afslag på ansøgninger, hvor der ikke kan ydes tilskud vil blive udsendt i september måned 

Skolens kontor får delvis dækning af det beløb der udbetales i fripladstilskud. Skolen indberetter 
således forældreansøgningerne til Fordelingssekretariatet senest 15. september. I december 
måned modtager skolen tilsagn om bevilling af fripladstilskud. Det tildelte tilskud bruges til delvis 
dækning af det beløb som skolen udbetaler i fripladstilskud. 
 
Spørgsmål til tildeling af tilskud bedes henvendt til skolens kontor, Berit B. Pedersen  
telefon 46 30 46 01 eller bp@sjs-roskilde.dk. 
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• Fordelingssekretariatet er en selvejende institution hvis formål er at fordele tilskud til Frie 
skoler og private grundskoler. Tilskudspuljen fastsættes hvert år på Finansloven. 

 


