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Vedrørende tilskud givet til uddannelsesområdet med aftale om
håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på
ungdoms- og voksenuddannelser af 1. juni og aftale sommer- og
erhvervspakke mv. af 4. juni.
Corona-krisen har sat sit tydelige præg på hele samfundet. Det gælder
også på skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor nødundervisning og
sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning. På trods af, at alle elever nu er vendt fysisk tilbage, og der
overalt gøres en stor indsats for, at alle elever kan få en god afslutning på
skoleåret, må det forventes, at nogle elever vil vende tilbage til det kommende skoleår med et fagligt og socialt efterslæb.
På den baggrund er der indgået aftaler om tilskud til folkeskoler, SFO'er
samt fritids- og klubtilbud (85 mio. kr.) og til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge (32 mio. kr.).
Tilskud til folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud (i alt 83 mio. kr.)
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance
og Alternativet indgik Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i
grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser d. 1. juni 2021. Aftalen kan
findes her.
Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 295 mio. kr., hvoraf 83 mio.
kr. tilgår kommunerne til folkeskoler, SFO’er samt fritids- og klubtilbud
mv.
Tilskuddet kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO’er samt fritidsog klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største
behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år
skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsatser, som kan bidrage
til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forud-
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sætning for læring. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal anvendes lokalt.
Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn
og unge (i alt 32 mio. kr.)
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet har indgået Aftale om
sommer- og erhvervspakke mv. d. 4. juni, hvori der er afsat 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter. Aftalen kan findes her.
Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal anvendes
lokalt. Tilskuddet kan eksempelvis gives til trivselsfremmende aktiviteter
så som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner mv.
Supplerende forhold
Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af 2021. Midlerne overføres
til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet
på bloktilskudsaktstykket for 2022 og vil blive fordelt efter indbyggertal.
Fordelingen af midlerne pr. kommune fremgår af bilag 1.
Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere
over midlerne i umiddelbar forlængelse af indeværende skrivelse.
Som en del af aftalen fra d. 1. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer blev det besluttet, at tilskud givet med Aftale om håndtering af faglige
udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og
på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021, fra d. 18 februar
2021, kan anvendes frem til udgangen af 2021. Det blev desuden besluttet, at tilskud, som ikke er anvendt inden udgangen af juli 2021, enten
kan anvendes inden for de oprindeligt fastsatte formål, eller kan anvendes inden for formålet med tilskuddet til folkeskoler, SFO'er samt fritidsog klubtilbud, som beskrevet ovenfor. Endelig bortfalder kravet om, at
der skal redegøres for det realiserede forbrug med udgangen af 3. kvartal
2021.
Der vil blive fulgt op på tilskuddene i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Der stilles i den forbindelse ikke krav om
udarbejdelse af regnskaber eller særlige redegørelser.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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