Agerskov Ungdomsskole, april 2020

Procedure for *ldeling af individuel supplerende stø5e for elever på
Agerskov Ungdomsskole
Målet er at sikre, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn kommer på
e;erskole.
Tildeling sker e;er skolens vurdering, således at skolen er i stand ?l at opfylde lovens bestemmelse
om, at skolens kurser skal være åbne for alle. Sam?dig skal ?ldelingen ske således at regler vedr.
egenbetalingen og nedsæCelses af egenbetaling respekteres.
Tildeling af supplerende elevstøCe vil være baseret på en konkret individuel vurdering, og i denne
vurdering kan følgende faktorer indgå:
1. At familiens sociale situa?on er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske
kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
2. At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i
elevstøCereglerne.
3. Ønsket om at hjælpe en elev ?l gennemførelse af e;erskoleopholdet, selv om familien
rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
4. At familien har 2 eller ﬂere børn på e;erskole i det samme år.
5. Andre forhold
For at få ?ldelt individuel supplerende elevstøCe skal der foreligge dokumenta?on, det vil sige
årsopgørelse for det år statsstøCen beregnes på baggrund af og forskudsskema for indeværende
år.
Bestyrelsen bemyndiger skolens ledelse ?l at træﬀe afgørelser om individuel supplerende
elevstøCe. Ledelsens afgørelse kan ankes ?l skolens bestyrelse.
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Individuelt supplerende elevstø5e
Generelt
Der fastsæCes et beløb af bestyrelsen hvert år.
Procedure.
Der skal søges inde 1. maj før skoleåret begynder, hvis puljen ikke er brugt, kan der
søges e?erfølgende.
Det vil blive ud fra princippet ”først (l mølle-princippet” Dvs. at dem der søger sidst,
eksempelvis i juli eller senere, kan få et nega?vt svar da beløbet kan være opbrugt!
Forklaring på de 5 punkter der ligger ?l grund for søgning af individuel supplerende
elevstøCe.

Der skal *l alle der søger laves en mo*veret ansøgning!
Punkt 1
NedsæBelse af skolepengene.
Det er, hvis man har ha; nedgang i husstandsindkomsten inden for de sidste 2 år. SU
styrelsens beregning ?l statsstøCen (husstandsindkomsten 2 år før det år eleven
begynder) Dvs. årsopgørelsen 2 år før skolestart minus forskudsopgørelsen i året
jeres barn begynder på skolen.
Vi vil vurdere kri?sk på beløb i den høje ende på skalaen.
Punkt 2
Uhensigtsmæssigheder i elevstøBereglerne
Forhold der giver familier så store økonomiske udfordringer at de ikke har mulighed
for et e;erskoleophold. Her tænkes på husstandsgrundlag i den lave ende.

Punkt 3
Hjælp El familier der rammes økonomisk i løbet af skoleopholdet.
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Familier der rammes økonomisk i løbet af skoleåret, vil blive taget i betragtning med
restbeløbet af det afgivne beløb afsat af bestyrelsen. Fra 1. november i det på
gællende skoleår. (sygdom, arbejdsløshed o.lign.)
Punkt 4
2 eller ﬂere børn på e?erskole samEdig.
Her tænkes på familier der har 2 børn af sted i samme skoleår. Det kan være
tvillinger, børn der er så aldersmæssigt tæt på hinanden at de begge er på e;erskole
eller sammenførte børn fra samme husstand.
Punkt 5
Andre forhold
Forhold vi tager op i situa?onen.

Individuel vurdering
Det er vig?gt at der er en individuel vurdering i hver sag. Hvis der i vurderingerne
overskrides med det afsaCe beløb, er det bestyrelsens afgørelse om der skal s?lles
ekstra bevillinger ?l rådighed.
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