Vejledning til ansøgning om kompetencefondsmidler

Dato

9. maj 2017
Efterskoleforeningen varetager administrationen af kompetencefondsmidlerne for Undervisningsministeriet. Midlerne administreres i et tæt samarbejde med Frie Skolers Lærerforening.
Tilskuddets størrelse
Efterskolerne har netop fået udmeldt kompetencefondsmidler vedr. 2017 - 981.138 kr.
Formål
Kompetencefonden yder støtte til individuel kompetenceudvikling.
Kompetenceudviklingsforløbene skal medvirke til at øge niveauet for medarbejdernes
kompetencer og mulighed for mobilitet.
Midlerne er et supplement til de midler, der i øvrigt afsættes til kompetenceudvikling
på statens arbejdspladser.
Hvem kan søge?
Alle ansatte, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har mulighed for at modtage støtte fra Kompetencefonden.
På efterskoleområdet betyder det, at lærere og ledere er omfattet af aftalen. Der kan
ikke søges midler til personale, der ikke er omfattet af læreroverenskomsten.
Betingelser
Følgende betingelser skal være opfyldt, for at midlerne fra Kompetencefonden kan benyttes:
•

Samarbejdsudvalget (eller tilsvarende) på den enkelte skole skal have fastlagt en
strategi for den samlede kompetenceudviklingsindsats – herunder for anvendelse af midler fra Kompetencefonden.

•

Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del
af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

•

Der skal være tale om et længerevarende individuelt forløb.

Hvad kan midlerne anvendes til?
Midlerne kan anvendes til kursusafgift, undervisningsmaterialer og vikarudgifter.
Midlerne kan anvendes til udviklingsforløb for enkelte medarbejdere og for grupper af
medarbejdere, hvis forløbet er en del af den enkelte medarbejders individuelle kompetenceudviklingsplan.
Midlerne kan ikke anvendes til organisatoriske udviklingsprojekter.
Midlerne kan heller ikke anvendes til løn eller løntillæg for medarbejdere, som deltager
i kompetenceudviklingsaktiviteter.
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Ansøgningsprocedure
Skolen skal udfylde en forhåndsansøgning med skoleoplysninger og det ansøgte beløb,
og sende den til Efterskoleforeningen.
Der kan maksimalt søges om 20.000 kr. pr. skole.
Ansøgningsskemaet kan hentes på www.efterskoleforeningen.dk.
Søg på ”Kompetencefonden”.
Forhåndsansøgningen mailes til Connie Sandholt, cs@efterskoleforeningen.dk – eller
sendes til: Efterskoleforeningen, Vartov, Farvergade 27 H, 2., 1463 København K.
Vi skal have modtaget ansøgningen senest mandag den 12. juni 2017.
Vi trækker om nødvendigt lod blandt de indkomne ansøgninger. Dog vil skoler, som
ikke fik midler i 2016, komme i første række til 2017-midlerne.
Hvis ansøgningen bliver udtrukket, vil skolen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger om midlernes anvendelse, en oversigt over det forventede budget samt opgivelse af kontonummer, hvortil det bevilgede beløb skal overføres.
Udbetaling af midlerne
Midlerne udbetales på baggrund af skolernes uddybende beskrivelse – vi forventer, at
udbetaling kan ske i løbet af de første måneder af skoleåret 2017-18.
De tildelte midler skal være forbrugt senest 30. juni 2019.
Midlerne er forbrugt, når de er blevet anvendt til betaling i forbindelse med en udviklingsaktivitet, eller når der er indgået en bindende aftale, for eksempel i forbindelse
med en tilmelding til en uddannelse.
Indberetning af tildelte kompetencefondsmidler
I slutningen af 2015 overgik Kompetencefonden til et nyt kompetencefondssystem.
Efterskoleforeningen opretter de efterskoler, som får tildelt midler, i det nye system.
Det nye kompetencefondssystem indebærer, at efterskoler, som får tildelt midler, selv
er forpligtet til at indberette forbruget af de tildelte midler direkte i kompetencefondssystemet.
Forbruget af de tildelte midler fra 2017 skal senest være registreret i kompetencefondssystemet d. 30. juni 2019, som er datoen for midlernes forbrugsfrist.
Kompetencefondssystemet findes på www.kompetencefonden.dk og forudsætter et login. Hvis efterskolen ikke har et login, eller er i tvivl om dette, kan skolen henvende sig
til ministeriet på kompetencefonden@uvm.dk.

Yderligere information
Connie Sandholt cs@efterskoleforeningen.dk
Anette Ingemansen ai@efterskoleforeningen.dk
Josua Christensen jch@fsl.dk
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