
 
 

 

Ansøgning om tilskud til efterskoleophold for elever med behov for 
specialundervisning 
 

Hvem kan ansøge om tilskuddet 
I Halsnæs Kommune er det besluttet at yde et særligt tilskud til efterskoleophold, såfremt eleven har 
et allerede dokumenteret behov for specialpædagogisk støtte/specialundervisning svarende til 
minimum 9 klokketimer/12 lektioner om ugen.  Det vil sige, at der skal foreligge en pædagogisk 
psykologisk vurdering (PPV) fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der vurderer, at 
eleven har et støttebehov på mindst 9 klokketimer/12 lektioner pr. uge.  

Flere efterskoler har hver især viden og kompetencer inden for specifikke områder, det er derfor 
vigtigt at afdække, hvilken efterskole der specifikt retter sig mod dit barns behov. Eleven skal 
indmeldes i en specialefterskole eller en efterskole med en specialundervisningslinje for at kunne få 
tilskuddet.  

Hvis eleven ikke har et dokumenteret behov for specialundervisning, så gives der ikke tilskud. 

Tilskuddets omfang 
Der ydes et tilskud på kr. 30.000 pr. elev pr. skoleår, som tilskud til nedsættelse af forældrenes 
egenbetaling. Tilskuddet betales i to rater på kr. 15.000, henholdsvis august og januar, direkte til 
efterskolen, efter den indkomstbestemte elevstøtte fra staten er fratrukket.  

Forældre står selv for alle øvrige udgifter, herunder indmeldelse og transport. 

Såfremt eleven fraflytter Halsnæs Kommune inden den 5. september, i det pågældende skoleår, 
frafalder bevillingen. 

Ansøgningen skal være modtaget hos Børn, Unge og Læring senest 1.7. til skolestart 1.8. 

Sådan gør du 
Der skal i det følgende ansøges om særligt tilskud til nedbringelse af egenbetaling i forbindelse med 
efterskoleophold rettet mod elever der ved en PPV har fået afdækket et behov for 
specialpædagogisk støtte/specialundervisning minimum 9 klokketimer/12 lektioner om ugen.   

Du skal som forælder bruge følgende i den kommende ansøgningsproces:  

 NemID/MitID 
 Barnets PPV der dokumenterer behovet for specialpædagogisk støtte 
 Navn og adresse på den efterskole der søges optag til. 

 



 
 

 

Gør følgende: 

 Gå på borger.dk  
 Log på digital post med NemID 
 Klik på ”Skriv ny besked” 
 I ”send til” feltet skrives ”Halsnæs Kommune” 
 Vælg derefter ”generel henvendelse til Halsnæs Kommune” 
 I emnefeltet skrives ”Tilskud til efterskoleophold BUL” 
 I tekstfeltet angives dit barns navn og cpr. nummer samt navn og adresse på efterskolen 
 Barnets PPV (pædagogisk psykologisk vurdering) vedhæftes som fil 
 Tryk ”send” 

Børn, Unge og Læring vil herefter behandle ansøgningen og besvare din henvendelse indenfor 14 
dage. 

Vi gør opmærksom på, at Børn, Unge og Læring kan indhente supplerende oplysninger fra PPR for 
at kunne behandle ansøgningen. 

Yderligere vejledning i forhold til supplerende statsstøtte 
Der er, ud over den indkomstbestemte statsstøtte til efterskoleophold, særlige muligheder for 
nedbringelse af egenbetalingen heriblandt den individuelle supplerende støtte der søges på den 
efterskole, hvor barnet skal gå. Det er den enkelte skole der afgør til hvem og med hvilket beløb, 
der kan ydes støtte til egenbetalingen. Kontakt den efterskole I sender ansøgningen til eller 
efterskoleforeningen tlf.: 33 12 86 80 for at høre nærmere. 

Specifikt ved ordblindhed 
Den 1.august 2021 trådte en ny lov i kraft, som muliggør et særligt tilskud til individuel 
supplerende elevstøtte til efterskoler som i deres indholdsplan retter sig mod elever med 
ordblindhed, jf. § 1, stk. 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler. Forældre som ønsker at få del i 
støtten til deres barns ophold skal kontakte den pågældende efterskole og forelægge ønsket om 
reduktion af egenbetaling. 

 

 

 


