
Skolepenge og SFO 
Ansøgning om tilskud for skoleåret 2022/23 

••• • • 
FORDELINGSSEKRET ARIATET 
FOR FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER 

Anvendes ved ansøgning om tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolepenge og/eller 
skolefritidsordning på en tilskudsberettiget fri grundskole 

Skolens navn og adresse: 
Herning Friskole 
H.C. Ørsteds Vej 68 
7 400 Herning 

Skolekode: 
657025 

Udfyldes for hver elev, der ansøges om tilskud til: 

OBS: Kun søskende med samme biologiske forældre/adoptivforældre må skrives på samme ansøgning. 

Elevens navn: 

Elevens CPR-nr: Klassetrin i skoleåret: 

Der søges om tilskud til nedbringelse af : 

D Forældrebetaling for skolepenge 
(kan søges til elever i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin) 

D Forældrebetaling for SFO 
(kan søges til elever i bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin) 

Elevens navn: 

Elevens CPR-nr: Klassetrin i skoleåret: 

Der søges om tilskud til nedbringelse af : 

D Forældrebetaling for skolepenge 
(kan søges til elever i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin) 

D Forældrebetaling for SFO 
(kan søges til elever i bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin) 

Elevens navn: 

Elevens CPR-nr: Klassetrin i skoleåret: 

Der søges om tilskud til nedbringelse af : 

D Forældrebetaling for skolepenge 
(kan søges til elever i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin) 

D Forældrebetaling for SFO 
(kan søges til elever i bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin) 

Hvis der modtages tilskud fra kommunen, til hel eller delvis dækning af forældrebetalingen, skal det oplyses til 
skolen. 
Vær opmærksom på at indkomstgrundlaget opgøres på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det 
kalenderår, hvori skoleåret begynder. 
Indkomstgrundlaget, der indgår i tilskudsberegningen, opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv 
kapitalindkomst og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens §8a stk. 2. Yderligere information om 
til tilskudsberegningen fremgår af Tilskudsbekendtgørelsen jf. ORIENTERING OG VEJLEDNING på side 3. 
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Udfyldes af forældrene: 

Udfyldes af begge forældre hvis: 
Forældrene er gift med hinanden pr. 5/9 i skoleåret 

Udfyldes af begge forældre hvis: 
Forældrene har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl pr. 5/9 i skoleåret 

Hvis forældrene pr. 5/9 i skoleåret er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles 
folkeregisteradresse eller bopæl, udfyldes nedenstående af: 

• Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed 
eller 
Den af forældrene på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har 
forældremyndigheden i fællesskab 

Forælder 1 (kun biologisk forælder/adoptivforælder) 

Navn: 
CPR-nr: 

Adresse: D Har fuld forældremyndighed 

□ Har fælles forældremyndighed 

Forælder 2 (kun biologisk forælder/adoptivforælder) 

Navn: 
CPR-nr: 

Adresse: D Har fuld forældremyndighed 
D Har fælles forældremyndighed 

Ved tilflytning fra udlandet til Danmark i indeværende kalenderår SKAL der vedlægges en dansk forskudsopgørelse. 

Hvis forældre er skattepligtige i udlandet og derfor ikke har en dansk årsopgørelse, skal dokumentation for indkomst 
svarende til en dansk årsopgørelse vedlægges. 

Hvis der kun gives oplysninger om den ene af forældrene, bekræfter denne ved sin underskrift, at forældrene ikke 
er gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl pr. 5/9 i skoleåret. 
Separation/skilsmisse SKAL være godkendt af myndighed SENEST pr. 5/9 i skoleåret, for at få betydning for 
fripladsansøgningen. 

Samtykkeerklæring 
Med min underskrift giver jeg samtykke til, at Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 
(Fordelingssekretariatet), må indhente og behandle de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger om mine 
økonomiske forhold fra skattemyndighederne. Jeg bekræfter ligeledes, at ovenstående oplysninger er korrekte. 
Oplysningerne anvendes alene til Fordelingssekretariatets sagsbehandling og fordeling af det samlede friplads- og 
opholdsstøttetilskud til friskoler og private grundskoler samt til skolens fordeling af det fra Fordelingssekretariatet 
modtagne friplads- og opholdsstøttetilskud til de enkelte forældre/elever. 
Oplysningerne behandles fortroligt, under tavshedspligt og videregives ikke udover, hvad der er nævnt ovenfor. 
Samtykket kan tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Fordelingssekretariatet. Ved tilbagekaldelse af et samtykke 
er Fordelingssekretariatet forpligtet til at ophøre behandlingen og i videst muligt omfang slette/makulere de 
pågældende oplysninger. 
Samtykket bortfalder automatisk, når ansøgningssagen er færdigbehandlet, eller når ansøgningssagen har varet 
mere end et år. 
Oplysningerne opbevares efter de gældende regler i bogføringsloven. 
Fordelingssekretariatet kan som udgangspunkt ikke behandle den pågældende tilskudsansøgning, uden samtykke. 
Ved afgivelse af samtykket, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik, 
der findes på fskr.dk. 

Dato: 

Dato: 

Underskrift: 

Underskrift: 

Ansøgningsskemaet skal afleveres på skolen. 
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ORIENTERING OG VEJLEDNING 
Formål 
Fripladstilskuddet er en elevsocial ydelse, som er med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise i en fri grundskole 
gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for 
ophold på en kostafdeling. 

Fordeling af fripladstilskud 
Tilskudsmodellen er todelt således, at Fordelingssekretariatet forestår fordelingen af fripladstilskuddet mellem skolerne og 
skolerne forestår fordelingen af fripladstilskuddet til eleverne. 

Skolen kan få tildelt fripladstilskud på baggrund af ansøgere med et indkomstgrundlag, der ligger indenfor 
Fordelingssekretariatets fordelingsnøgles indtægtsgrænser. Forældrenes indkomstgrundlag opgøres i henhold til 
tilskudsbekendtgørelsens §14, (Se nedenfor). Hvis indkomstgrundlaget ikke kan rekvireres, vil forskudsdata blive lagt til grund 
for tilskudsberegningen. Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5/9 i skoleåret kan komme i betragtning til 
fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet det pågældende skoleår. 

Fordelingen af skolens fripladstilskud til eleverne foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen. 
Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen 
fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen 
yder tilskud til forældrebetalingen. 

Forældrenes adresse, børnenes adresse, forældrenes civilstand samt antal søskende pr. 5/9 i skoleåret er afgørende for 
beregningen af fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet. 

Biologisk forælder/adoptiv forælder 
Kun biologiske forældre/adaptiv forældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes 
fripladstilskud, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev. 

Separation/skilsmisse 
Separation/skilsmisse SKAL være godkendt af myndighed SENEST pr. 5/9 i skoleåret for at få betydning for 
fripladsansøgningen. 

Samtykkeerklæring 
Med underskrift af samtykkeerklæringen gives samtykke til at Fordelingssekretariatet indhenter de for sagsbehandlingen 
nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra skattemyndighederne. Oplysningerne behandles fortroligt, og anvendes af 
Fordelingssekretariatet til beregning af fripladstilskuddet til skolerne og af skolen til fordeling af det anviste fripladstilskud til 
eleverne. 

Persondatapolitik 
I Fordelingssekretariatets persondatapolitik, der findes på fskr.dk, kan du finde oplysninger om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger. Du kan ligeledes læse om dine rettigheder som registreret 

Tilskudsbekendtgørelsen 
§ 14. Tildeling af opholdstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalinger for skolefritidsordning efter lovens 
§17, stk 1, administreres af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. 
Stk. 2. Fripladstilskud kan gives til elever i børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af 
forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Opholdsstøttetilskud kan 
gives til elever på 8.-10. klassetrin. Det er en forudsætning for ydelse af fripladstilskud og opholdsstøttetilskud, at eleven ikke er 
fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Elever, som fylder 18 år i løbet af et skoleår, kan få tilskud i resten af skoleåret. 
Stk. 3. Opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fordeles til den 
enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 7, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det 
kalenderår, hvori skoleåret begynder. 
Stk. 4. Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes 
støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag. 
Stk. 5. Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes 
støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene, 
1. der har forældremyndigheden, eller 
2. på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab. 
Stk. 6. Forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. stk. 4, eller den ene af forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 5, kan 
nedsættes for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved skoleårets begyndelse. 
Stk. 7. Forældrenes indkomstgrundlag består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til 
beregning af indkomstskat efter personskattelovens§ 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb samt 
tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2. 
Stk. 8. Skolens fordeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger 
til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder 
tilskud til skolepengene eller opholdet. 
Stk. 9. Kriterierne for tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for 
skolefritidsordning fastsættes af Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. 
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