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Fra kalenderen 

Zoom-konferencer: 

For ledere:  
- 1. september kl. 13 
- 6. oktober kl. 10 
- 3. november kl. 13 
- 1. december kl. 10 
For administrativt personale:  
- 2. september kl. 10 
- 7. oktober kl. 13 
- 4. november kl. 10 
- 2. december kl. 13 
For bestyrelse mv:  
- 28. september 
- 26. oktober 
- 18. november 
- 8. december 

Intromøde for nye bestyrel-
sesmedlemmer 

- 7. september (Sj.) 
- 9. september (Jyl.) 

Workshops om lærerar-
bejdstid 

- 15. september (Jyl.) 
- 16. september (Sj.) 

Ledertræf 2021 

- 22.-24. september 

Netværksdøgn for admini-
strativt personale 

- 29.-30. september 

Lederiet 2021 

- 27. oktober og 30. nov. 

Regionsmøder 2021 

- 9. november (Jyl.) 
- 11. november (Sj.) 

Specialpædagogisk Træf 
2021 

- 16.-17. november 

Lederinternat 2022 

- 2.-3. februar 

Repræsentantskab og Lille-
skoletræf 2022 

- 22.-23. april 
 
 
 

FINANSLOVSFORSLAG 
Tilskudstaksterne i det fremsatte finanslovsforslag for 
2022 øges med hele 1,63% i forhold til 2021. Bag-
grunden er forøgede gennemsnitlige folkeskoleudgif-
ter i det seneste regnskabsår (2019) og en uændret 
koblingsprocent på 76%.  
 
Regeringens forslag til Finanslov (FFL 22) blev præsenteret i går, man-
dag d. 30. august 2021.  
 
Koblingsprocenten, som angiver hvilken andel af folkeskolens gen-
nemsnitsudgifter pr. elev, de frie grundskolers tilskud fastsættes ud 
fra, er uændret på 76 % i forslaget til finanslov 2022.  
 
Det betyder, når der er sket opregning af og regulering for løn- og 
prisstigninger, at finanslovstaksten, som er grundlaget for beregning 
af tilskudstaksterne til de frie grundskoler er forøget med 859 kr. i 
2022 sammenlignet med 2021 i forslaget.  
 
De foreslåede takstændringer er ikke alle helt ensartede.  
 
Således stiger taksterne til fællesudgifter og undervisning med mel-
lem 1,7% og 1,8%, hvorimod SFO-tilskuddet reguleres med 1,08% og 
bygningstaxametret alene med 0,89%.  
 
Kosttilskuddet stiger med 1,09% svarende til 564 kr. pr. årselev. 
 
Specialundervisningstaksterne reguleres i forslaget med godt 3,53%, 
dog ikke tillægstaksten, som holdes på samme niveau som 2021. In-
klusionstilskuddet holdes ligeledes i samme niveau som 2021.  
 
De forskellige puljer reguleres meget uens. Således øges befordrings-
puljen inkl. brobygning og invalidebefordring med 2,22%, mens vikar-
udgifterne alene reguleres med 0,88%.  
 
Skolernes bidrag til barselsfonden fastholdes på samme niveau på 
240 kr. pr. årsværk pr. måned i 2022. Omvendt øges bidraget til fleks-
jobordningen med 14 kr. til 251 kr. pr. årsværk pr. måned.  
 
Det kommunale bidrag, som kommunerne betaler til staten for hver 
elev kommunen ikke skal betale en folkeskoleplads til, fordi eleven går 
i en fri grundskole, vil i 2022 være 40.344 kr., hvilket er en forøgelse 
på 682 kr. i forhold til året før. Kommunernes bidrag til finansiering af 
SFO-tilskuddet er på 8.027 kr. pr. barn – svarende til den fulde takst.  
 
Finanslovsforslaget skal i de kommende måneder behandles i Folke-
tinget. Sædvanligvis afsluttes forhandlingerne, således at Folketinget 
kan vedtage den nye finanslov i december måned. Indtil finansloven 
er vedtaget er taksterne kun et forslag – og de politiske forhandlinger 
kan medføre ændringer. 
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De vigtigste takster i finanslovsforslaget for 2022 fremgår af dette overblik: 

 

Forslag Finanslov for 2022, fremsat 30. august 2021 2021 2022 Ændring i pct

FL 2021 FFL 2022

Grundtilskud:

Pr. elev for de første 40 elever 10.000 10.000 0,00%

Maksimum pr. skole 400.000 400.000 0,00%

Fællesudgifter:

Takst 1 (første 220 elever) 6.930 7.049 1,69%

Takst 2 (fra elev nr. 221) 2.772 2.820 1,70%

Undervisningstilskud:

Takst 1 (elever under 13 år) 36.366 37.016 1,76%

Takst 2 (på/over 13år) 48.003 48.861 1,76%

Takst 3 (for 10. kl.) 46.898 47.756 1,80%

Kostafdelinger tilskud pr. elev 51.290 51.854 1,09%

Bygningstilskud 2.223 2.243 0,89%

SFO tilskud 7.940 8.027 1,08%

Specialundervisning

Takst 1 for 1. specialuv elev 116.447 120.708 3,53%

Takst 2 for 2. specialuv elev 104.802 108.637 3,53%

Takst 3 for 3. og følgende specialuv elev 69.868 72.425 3,53%

Tillægstakst 13. elev og flg på Profilskoler 43.085 43.085 0,00%

Inklusionstilskud pr. skole

0 - 149 elever 136.559 136.559 0,00%

150 - 299 elever 129.731 129.731 0,00%

300 - 449 elever 122.903 122.903 0,00%

450 elever og derover 116.075 116.075 0,00%

Diverse puljemidler i alt (mio. kr.)

Pulje til specialundervisning 307,0 312,3 1,70%

Inklusionstilskud 70,0 70,0 0,00%

Dansk for tosprogede 10,9 11,0 0,91%

Vikarudgifter m.v. 67,4 68,0 0,88%

Fripladstilskud til skolen 28,1 28,5 1,40%

Fripladstilskud til SFO 5,7 5,8 1,72%

Bidrag FRA skolen til flex- og barselsfondene

Bidrag til barselsfonden pr. md. pr. årsværk -240 -240 0,00%

Fleksjobbidrag pr. måned pr. årsværk -237 -251 5,58%
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Tilskudsberegneren for 2022 kan tilgås med dette link til vores hjemmeside. Ved hjælp af beregneren kan 

skolen beregne et skøn over tilskuddet for 2022, samt reguleringerne som følge af ændringer i skolens 

elevtal pr. 5. september. Der beregnes skøn over såvel efterreguleringen for 2021, samt for reguleringen 

for perioden august-december 2022.  

Undervisningsministeriets takstkatalog for finanslovsforslag 2022 er sendt ud til skolerne og kan ellers 

hentes her. 

 

SLUT MED RESTRIKTIONERNE 

Fra 10. september er Covid-19 ikke længere at betragte som en samfundskritisk sygdom. Alle corona-
restriktionerne ophører hermed. Det har regeringen besluttet, skriver Sundhedsministeriet i en presse-
meddelelse. Regeringen har været under politisk pres fra et flertal i Folketinget, som bl.a. har ønsket at 
komme af med de automatiske sognenedlukninger. 

Det betyder også, at de få restriktioner, der var besluttet at bibeholde efter 10. september, vil blive annul-

leret. De automatiske nedlukninger af skoler stopper hermed. Hvad det derudover kommer til at betyder 

for skolerne – bl.a. ift. test, symptomer og smitteopsporing – bliver vi forhåbentligt klogere på på et møde 

i Sektorpartnerskabet i morgen, onsdag den 1. september. Vi orienterer om dette på leder-zoom-mødet i 

morgen, kl. 13.00 og som vanligt via vores hjemmeside og i LS Aktuelt. 

 

WEBINAR OM SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT 

Styrelsen for Undervisning og kvalitet gentager succesen fra maj og afholder et ekstra webinar om den 

skærpede underretningspligt den 8. oktober 2021, kl. 10-12. Frist for tilmelding er 5. oktober. 

Hent invitationen. 

 

TILSKUD TIL TRIVSELSFREMMENDE AKTIVITETER 

I forbindelse med sommerens erhvervspakke af 4. juni 2021, blev vedtaget et tilskud til trivselsfremmende 

aktiviteter på frie skoler. Finansudvalget har tiltrådt pågældende aktstykke, og skolerne kan forvente at 

modtaget tilskuddet i løbet af næste uge. Det er op til skolerne selv at beslutte, hvordan tilskuddet skal 

anvendes lokalt, herunder prioriteres mellem skole og sfo. Der er af en pulje på i alt 9 mio. kr. til frie 

grundskoler, efterskoler og frie fagskoler og pengene fordeles efter elevantal. 

Alle skoler har modtaget en orienteringsskrivelse, hvor de nærmere omstændigheder og skolens tilskud 

fremgår. 

 

 

 

 

 

https://lilleskolerne.dk/administration_ledelse/konomi/tilskud_og_takster
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/
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NY LOVBEKENDTGØRELSE PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse om sygedag-

penge. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en 

samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende 

lov. 

Den nye lovbekendtgørelse er bl.a. udarbejdet på baggrund af de mange lovændringer, der har været i 

forbindelse med covid-19 tiltag. 

Hent bekendtgørelse af lov om sygedagepenge 

 

HUSK I ØVRIGT 

- 1. september; Div. Frister hos Fordelingssekretariatet - ansøgning om tilskud til sygeundervisning, 

ledelseserklæring om anvendelse af tilskud til støtteundervisning for 2-sprogede mv. Se seneste 

nr. (7) af Servicenyt fra Fordelingssekretariatet her. 

- 15. september; Indberetning af ansøgning om fripladstilskud 

- 8. oktober; Webinar om skærpet underretningspligt (se LS Aktuelt nr. 35) 

- 13. september og 25. oktober; Temadage om arbejdsmiljø (se LS Aktuelt nr. 34) 
- Den statslige Kompetencefond, løbende afsøgninger (Se LS Aktuelt nr. 37) 

 

LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 

 
Kontakt Lilleskolernes Sammenslutning: 
Tlf. 6914 9664 
Mail: post@lilleskolerne.dk 
  

• Sune Jon Hansen: sune@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9984 - tlf. mobil/sms: 2874 3329 

• Lars Larsen: lars@lilleskolerne.dk, Tlf. dir.: 6914 9982  

• Niels Strunge. niels@lilleskolerne.dk,  Tlf. dir. 9215 8228  
 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1712
https://www.fskr.dk/
mailto:post@lilleskolerne.dk
mailto:sune@lilleskolerne.dk
mailto:lars@lilleskolerne.dk
mailto:niels@lilleskolerne.dk

