Guide: Sådan forstår du forskudsberegning og regulering af den individuelle
supplerende elevstøtte
21.01.2019

NOTAT

Forfatter

Sine Eggert og Bjarne Bundsgaard Nielsen, Efterskoleforeningen

Individuel supplerende elevstøtte beregnes pr. 1. januar 2019 med udgangspunkt i
årselevtallet for elever i de 10 nederste indkomstintervaller1. Desuden ændres udbetaling
af støtten fra én årlig udbetaling uden regulering til en ordning, der minder om den
statslige elevstøtte, dvs. månedligt forskud samt 4 årlige kvartalsvise reguleringer. Vi
gennemgår her de nye regler.

Forskudsberegning
I december 2018 har skolerne fået en beregning på forskud af den individuelle supplerende
elevstøtte. Denne beregning har givet anledning til megen undren, så derfor kommer der
her en forklaring på beregningen:
Overordnet gælder det, at man i 2019 modtager et månedligt forskud til individuel
supplerende elevstøtte. Dette forskud er beregnet på baggrund af årselevtallet (for elever,
der indgår i beregningen – dvs. de 10 nederste indkomstintervaller) i 3. kvartal af 2018.
Alle skoler har fået et tilskudsbrev midt i december 2018 kaldet ’Dokumentation af tilskud’.
Det ser for en konkret skole såedes ud:

1

Da de seks nederste indkomstintervaller udløser samme elevstøtte, er de i elevstøtteberegningen,
der ligger på foreningens side, lagt sammen til eet trin. Hvis I bruger den oversigt, er det derfor
elever på de 5 nederste trin (til og med elever, der modtager 1121 kr. i statslig elevstøtte i 2018),
der indgår i beregningen af individuel supplerende elevstøtte. For en uddybning, se sidste afsnit.
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Tilskudsbrevet skal læses således:
Skolen har i 3. kvartal 2018 haft 204 elevuger i indkomstinterval 1, som er den gruppe, der
har fået den højeste elevstøttesats, Den har endvidere haft 28 elevuger i gruppe 9, som er
det 9. indkomstinterval og 21 elevuger i gruppe 8, som er det 8. indkomstinterval.
Samlet har skolen haft 204 + 28 + 21 = 253 elevuger i de 10 nederste indkomstintervaller i
3. kvartal af 2018. Det er antallet af elever i disse 10 indkomstintervaller, der afgør hvor
meget skolen får i individuel supplerende elevstøtte.
Andre skolers tilskudsbreve ser naturligvis anderledes ud, da deres fordeling af elever på
trinene er anderledes.
For at tjekke tallene kan man finde ledelseserklæringen for indberetningen for 3. kvartal
2018, som i denne skoles tilfælde ser således ud: (uddrag)

Her kan man se tallene 204, 21 og 28 som de tre første rækker under ’Antal
elevstøtteuger’.
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For at beregne forskuddets størrelse, skal man gøre følgende:
De 253 kursusuger i 3. kvartal omregnes til et beregnet kursusuge-antal for et helt
beregnet skoleår. Her bruger ministeriet en 40/8-omregning (da 3. kvartal typisk består af
ca. 8 uger ud af et skoleår på ca. 40 uger).
253 kursusuger * 40/8 = 1265 kursusuger
Dernæst omregnes de 1265 kursusuger til et beregnet årselevtal, da taksten til individuel
supplerende elevstøtte tildeles pr. årselev:
1265/40 = 31,625 årselev.
For at beregne det samlede forskud i 2019 ganges årselevtallet med satsen for 2019 på kr.
3.546 kr.
31,625 x 3.546 kr. =112.142,25 kr. som er skolen samlede forskud i 2019.
Til sidst divideres dette tal med 12 for at få det månedlige forskud:
112.142,25/12= kr. 9.345,19.

En forenkling af regnemetoden er således for modelskolen i denne guide:
204+21+28 = 253 elevuger i 3. kvartal
253/8=31,625 årselever i et skoleår
31,525*3.546 kr. =112.142,25 kr. i forskud i et kalenderår
112.142.25/12=9.345,19 kr. pr. måned i forskud
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Regulering af tilskuddet
Det månedlige forskud reguleres fire gange årligt;
Regulering

På baggrund af

Indberettes senest

Senest 30. maj 2019

Årselevtal* i 1. kvartal 2019

15. april 2019

Senest 30. august 2019

Årselevtal* i 2. kvartal 2019

15. juli 2019

Senest 30. november 2019

Årselevtal* i 3. kvartal 2019

15. oktober 2019

Senest 28. februar 2020

Årselevtal* i 4. kvartal 2019

4. januar 2020

*Årselevtallet for elever på de 10 nederste indkomsttrin
Da I allerede laver indberetning til den statslige elevstøtte, vil I ikke skulle indberette mere
end I plejer, men der vil altså i fremtiden komme en ny regulering på den individuelle
supplerende elevstøtte.
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Fem eller 10 trin?
Det har givet anledning til forvirring, at der både tales om de 5 nederste og de 10 nederste
intervaller. Her kommer en forklaring.
Hvis man finder Undervisningsministeriets takstkatalog på ministeriets hjemmeside
(https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/reguleredeinstitutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog ), kan man se tabellen til venstre med
elevstøttetakster (her for 2018)
Her kan man se, de 10 nederste indkomstintervaller med det tilhørende ugentlige
støttebeløb (markeret med gult).
Takstkataloget (UVM)

Elevstøtteberegning (Efterskoleforeningen)

Da de 6 nederste indkomstintervaller udløser den samme takst (tabel 2: 1229 kr. pr. uge i
2018), har vi i vores elevstøtteberegning, som ligger på foreningens hjemmeside
(https://www.efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/DF/Elevstoetteberegning ) slået de
nederste intervaller sammen til ét interval. Det kan man se her. I dette skema er de 6
nederste indkomstintervaller lagt sammen til et interval fra 0 kr. til 350.000 kr., hvorfor der
nu kun er 5 intervaller tilbage, der udløser supplerende elevstøtte.
Det er altså antallet af elever i indkomstintervallerne farvet med gult, der udløser
individuel supplerende elevstøtte til skolen. Undervisningsministeriet bruger de 10
officielle intervaller, og derfor vil der i tilskudsbrevene fra dem, blive henvist til interval 110.

Efterskoleforeningen • Vartov • Farvergade 27 H, 2. • 1463 København K • Tlf. 33 12 86 80
info@efterskoleforeningen.dk • www.efterskoleforeningen.dk

Side 5 af 5

