Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud
Oplysninger om skolen
Skolens navn

Skolekode (udfyldes af skolen)

Oplysninger om ansøger (biologisk forælder/adoptivforælder)
Navn

Cpr.nr.

Oplysninger om elev/elever på skolen der søges om tilskud til

Mailadresse

Navn

Cpr.nr.

Klassetrin

Der søges tilskud til nedbringelse af
forældrebetaling for:
SKOLE

Navn

Cpr.nr.

Klassetrin

□ SFO

Der søges tilskud til nedbringelse af
forældrebetaling for:
SKOLE

Navn

Cpr.nr.

Klassetrin

□ SFO

Der søges tilskud til nedbringelse af
forældrebetaling for:
SKOLE

□ SFO

□
□
□

Oplysninger om direkte økonomisk påvirkning som følge af COVID-19
Ansøger har oplevet en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold som følge af COVID-19:

□ på grund af egen ledighed som følge af COVID-19 eller
□ på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang i egen selvstændig virksomhed som følge af COVID-19.
Startdato for ansøgers direkte økonomiske påvirkning som følge af COVID-19: ___________________________
Ansøger er kun berettiget til COVID-19 fripladstilskud, så længe ovenstående afkrydsede årsag er opfyldt, og ansøger
skal derfor hver måned på skolens forespørgsel tilkendegive, hvorvidt ovenstående fortsat er gældende, og at
ansøgningen ønskes opretholdt. Ansøger skal opbevare dokumentation for ovenstående afkrydsede økonomiske
påvirkning som følge af COVID-19.

Samtykkeerklæring
Med min underskrift giver jeg frivilligt samtykke til, at de på ansøgningen anførte oplysninger, videregives til
Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler (Fordelingssekretariatet).
Oplysninger fra ansøgningsskemaet anvendes alene til Fordelingssekretariatets sagsbehandling og fordeling af COVID-19
fripladstilskud samt til skolens fordeling af det fra Fordelingssekretariatet modtagne COVID-19 fripladstilskud til de enkelte
forældre/elever.
Oplysninger fra ansøgningsskemaet behandles fortroligt, under tavshedspligt og videregives ikke udover, hvad der er
nævnt ovenfor.
Der kan hos Fordelingssekretariatet og efter reglerne i Lov om behandling af persondata fås indsigt i og kræves
berigtigelse af de oplysninger, som er registreret og som vedrører den registrerede.
Nærværende samtykke kan tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Fordelingssekretariatet. Ved tilbagekaldelse
af et samtykke er Fordelingssekretariatet forpligtet til at ophøre med at behandle de pågældende oplysninger og i
videst muligt omfang at slette/makulere de pågældende oplysninger.
Samtykket bortfalder automatisk, når ansøgningssagen er færdigbehandlet, eller når ansøgningssagen har varet
mere end et år. Oplysningerne kasseres efter de gældende regler i regnskabsloven og arkivloven.
Tro og love-erklæring
Nærværende erklæring afgives, under strafansvar efter straffelovens §81 d og § 163.
Jeg erklærer hermed, med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at jeg har læst Orientering og
vejledning på side 2.
Det er en tilskudsforudsætning, at samtykkeerklæring og tro og love-erklæring gives.
Dato og underskrift
Dato

Navn (Blokbogstaver)

Underskrift

Side 2

Orientering og vejledning
Formål
COVID-19 fripladstilskuddet har til formål at nedsætte forældrebetalingen for elever på fri- og privatskoler for forældre, der har
oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold som følge af COVID-19 og dermed reducere risikoen for, at
privatøkonomiske konsekvenser af ledighed o.lign. som følge af COVID-19 får betydning for børns uddannelsesmuligheder.
COVID-19 fripladsbevillingen er gældende for perioden fra den 1. april 2020 til og med den 31. juli 2021. Tilskuddet kan søges
med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020.
Børne- og Undervisningsministeriet har bemyndiget Fordelingssekretariatet til at administrere COVID-19 fripladstilskuddet. Det
samlede regelsæt herfor fremgår af ”Administrationsgrundlag for COVID-19 fripladstilskud”, der findes på
www.fordelingssekretariatet.dk.
Tilskudsmodel
Tilskudsmodellen er todelt således, at Fordelingssekretariatet forestår fordelingen af fripladstilskuddet mellem skolerne og
skolerne forestår tildelingen af fripladstilskuddet til eleverne/forældrene ved nedsættelse af forældrebetalingen.
Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. I tilfælde, hvor begge forældre oplever væsentlig forringelse af egne
økonomiske forhold som følge af COVID-19, er det kun den ene forælder, der skal søge.
Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.
Den faktiske forældrebetaling defineres som:
•
det faste basisbeløb, der opkræves hos forældrene. Evt. særskilt betaling for materialer, madordning, lejrskole el.lign. kan
ikke indgå i den forældrebetaling, der ydes tilskud til.
•
søskendemoderation, ordinært fripladstilskud og anden reduktion af forældrebetalingen skal fragå i den forældrebetaling,
der ydes tilskud til.
Loftet for forældrebetalingen er:
•
Skolepenge - den maximale faktiske skolepengebetaling, der gives tilskud til er 2.000 kr. pr. måned
• SFO - den maximale faktiske SFO-betaling, der gives tilskud til er 1.000 kr. pr. måned
Der kan kun søges om tilskud til SFO for elever i 0. -3. klasse.
Ansøgningsbetingelser forældre
Den ansøgende forælder skal aflevere korrekt udfyldt skema ”Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud” til skolen indeholdende
oplysninger om ansøger, elev/elever på skolen der søges om tilskud til, oplysninger om direkte økonomisk påvirkning som følge
af COVID-19, samtykkeerklæring og tro og love-erklæring.
Tilskud kan ydes til:
a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af
ledighed som følge af COVID-19
b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har
oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang
som følge af COVID-19.
På ansøgningen skal den ansøgende forælder angive, hvilken form for økonomisk påvirkning ansøgeren er ramt af som følge af
COVID-19.
Den ansøgende forælder skal herefter, hver måned, via en mail fremsendt af skolen til ansøgerens oplyste mailadresse, over for
skolen tilkendegive, at ansøgningen om COVID-19 fripladstilskud ønskes opretholdt og på tro og love erklære, at betingelserne
herfor fortsat er opfyldt.
Den ansøgende forælder skal, på det tidspunkt, hvor vedkommende ikke længere har en væsentlig forringelse af egne
økonomiske forhold pga. COVID-19, oplyse det til skolen for derved at bringe tilskuddet til ophør.
Hvis det efterfølgende viser sig, at oplysninger afgivet på tro og love ikke er korrekte, vil uretmæssigt modtaget tilskud blive
krævet tilbagebetalt.
Den ansøgende forælder skal opbevare dokumentation, (f.eks. opsigelse, regnskabsdokumentation eller lign.) for den
økonomiske påvirkning som følge af COVID-19 og varigheden heraf, indtil 31. december 2022.
Uddrag af straffeloven »
§ 81 d. Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119-122, 133-134 b, 135, 144, 161 og 163, § 172, jf. § 171, stk. 1, § 189, § 247, stk. 2, § 263,
stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, § 263 a, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 286, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a,
280, 281, 282 og 283, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, samt §§ 288-290, 290 a og 293, § 299, stk. 2, og §§
300 a, 301 og 303, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.
Stk. 2. Har en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået eller søgt opnået
lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien, kan straffen
forhøjes således, at den bliver fire gange så høj.
Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelser omfattet af stk. 2 skal der lægges vægt på den opnåede
eller tilsigtede vinding.
Stk. 4. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, skal det i almindelighed indgå som en skærpende
omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.«
§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller
bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

