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Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede 

elevgrupper 

 

Mentorordningen på folkehøjskolerne, som hidtil har været finansieret af 

satspuljemidler og forsøgs- og udviklingsmidler, gøres nu til en perma-

nent ordning og udvides samtidig til at gælde husholdnings- og håndar-

bejdsskolerne. Det sker ved en omlægning af tillægstaksterne for særligt 

prioriterede elevgrupper med virkning fra 1. januar 2010. 

 

Der henvises til lov nr. 1522 af 27/12/2009 om ændring af lov om fol-

kehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie 

kostskoler). 

 

Omlægningen af tillægstaksterne betyder, at den nuværende tillægstakst for 

indvandrere og efterkommere heraf bortfalder for elever på folkehøjskoler, 

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og erstattes af en omlægning af 

tillægstaksten for unge uden kompetencegivende uddannelse. 

 

Tillægstakst for indvandrere og efterkommere heraf 

Tillægstaksten for indvandrere og efterkommere heraf bortfalder for 

elever på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med 

virkning fra 1. januar 2010, og der kan således som udgangspunkt ikke 

indberettes aktivitet på denne tillægstakst for 2010.  

 

Dog gælder det, at der for elever, som i finansåret 2009 påbegynder et 

kursus, der slutter i finansåret 2010, og som ville have udløst tillægstak-

sten for elever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande og Albanien, 

Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien og Makedonien samt efter-

kommere af indvandrere fra disse lande for hele kurset, ydes den på finanslo-
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ven for 2009 fastsatte tillægstakst på 26.447 kr. pr. årselev for hele kurset, 

herunder den del af kurset, der fortsætter i 2010. Tillægstaksten ydes kun 

ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kur-

sus. 

 

Tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse 

Der oprettes en ny tillægstakst for unge uden kompetencegivende ud-

dannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er 

blevet vejledt med sigte på et ophold med mentorstøtte på en folkehøj-

skole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og som af UU har fået 

dette indskrevet i en uddannelsesplan. 

 

Samtidig bibeholdes den nuværende tillægstakst for unge uden kompetencegi-

vende uddannelse, der ikke har fået indskrevet et ophold med mentorstøtte 

på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole i en ud-

dannelsesplan. 

 

Formålet med den nye tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse – 

med uddannelsesplan er, at skolerne gennem tillægstaksten skal etablere et 

mentorforløb for de unge og dermed støtte indsatsen for at hjælpe disse 

unge tilbage i det ordinære uddannelsessystem. Endvidere kan skolen 

efter en individuel vurdering sænke deltagerbetalingen for eleven. 

 

Tillægstaksterne udløses for elever, der er mindst 17½ og endnu ikke 

fyldt 25 år ved kursets begyndelse, og som er uden kompetencegivende 

uddannelse. I den forbindelse bemærkes det, at elever, der går i 10. klas-

se, eller er under uddannelse efter lov om uddannelse for unge med sær-

lige behov eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. ikke kan udløse 

tillægstaksterne for unge uden kompetencegivende uddannelse. Endvide-

re gælder det, at tillægstaksterne kun udløses af elever, der har gennem-

ført mindst 12 uger på kurser af mindst 12 ugers varighed. 

 

Det er en forudsætning for udløsning af den nye tillægstakst, at et kur-

susophold med mentorstøtte på en folkehøjskole, husholdningsskole 

eller håndarbejdsskole er indskrevet i en elevs uddannelsesplan udarbej-

det i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i den 

unges bopælskommune, og at eleven dermed er vurderet som tilhørende 

målgruppen af unge uden kompetencegivende uddannelse, der med for-

del kan tage et kursus på en fri kostskole med mentorstøtte. 

 

Det vil endvidere være en betingelse for udløsning af den nye tillægstakst 

til unge uden kompetencegivende uddannelse, der har et ophold på en fri 

kostskole indskrevet i en uddannelsesplan, at den pågældende elev af 

skolen får tilknyttet en mentor, som under forløbet støtter og vejleder 

den unge på det personlige, sociale og faglige plan med henblik på at nå 

de mål, der er sat i uddannelsesplanen. 
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Når eleven er optaget på skolen, udarbejdes der med afsæt i uddannel-

sesplanen en skriftlig aftale for elevens forløb på skolen. Aftalen, som 

indgås mellem skolen og den unge, skal primært beskrive omfang og 

karakter af den løbende kontakt, ligesom den skal sikre, at der sker en 

løbende opfølgning. Mentoren har en overordnet initiativpligt til denne 

opfølgning. Såfremt der er behov herfor, tages der kontakt til UU i den 

unges bopælskommune.  

 

Det forventes, at den enkelte højskole, husholdningsskole og håndar-

bejdsskole har mindst én mentor, som har gennemført særligt kursus 

med fokus på personlig vejledning og mentorstøtte. Da der er tale om en 

ordning med fokus på elever, som kræver særlig støtte, forventes det 

endvidere, at en mentor som hovedregel ikke har flere end fire mentor-

elever tilknyttet. Der gøres opmærksom på, at FFD med midler fra Un-

dervisningsministeriet gennemfører kurser for mentorer i foråret 2010. 

 

Det vil være en forudsætning for udløsning af den nye tillægstakst, at den 

enkelte højskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole har udarbejdet 

en beskrivelse af, hvordan skolen vil varetage den særlige støtte til disse 

elever, herunder hvorledes den fornødne kompetence er til stede på sko-

len. Beskrivelsen forudsættes endvidere at indeholde en angivelse af det 

omtrentlige omfang af den særlige støtte til den enkelte. Skolens beskri-

velse af mentorindsatsen indskrives i indholdsplanen for det på-

gældende kursus og offentliggøres på skolens hjemmeside.  

 

Kriterierne for udløsning af tillægstaksterne er fastsat i bekendtgørelse 

nr. 8 af 5. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse om tilskud m. v. til 

folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 

(frie kostskoler). 

  

Skolerne kan efter en individuel vurdering anvende den nye tillægstakst 

(ophold på en fri kostskole med mentorstøtte) til at nedsætte en elevs 

egenbetaling til under halvdelen af den på finansloven fastsatte mindste 

egenbetaling. Der er ikke fastlagt kriterier for skolernes individuelle vur-

dering, og skolerne kan således inden for de formål med tillægstaksten, 

der fremgår af loven, selv anlægge saglige vurderingskriterier. I den for-

bindelse kan også andet end økonomiske årsager indgå i skolens vurde-

ring af, om mindste egenbetaling vil være en hindring for, om eleven har 

mulighed for et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller 

håndarbejdsskole. 

 

Der er ikke fastsat grænser for, hvor meget elevens egenbetaling kan 

nedsættes. 

 

På finansloven for 2010 er tillægstaksterne fastsat som følger: 
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Takst Kr. 

Unge uden kompetencegivende uddannelse – med uddannelses-

plan/mentorstøtte  

43.428 

Unge uden kompetencegivende uddannelse – uden uddannelses-

plan/mentorstøtte 

16.558 

 

Undervisningsministeriet vil løbende følge aktivitetsniveauet for og an-

vendelsen af tillægstaksterne med henblik på at vurdere, om disse anven-

des efter hensigten, og om ordningen opfylder sit formål. Ordningens 

forløb og resultater evalueres i 2013. 

 

Indberetning af aktivitet for skoleåret 2009/2010 

Ved aktivitetsindberetningen for skoleåret 2009/2010, der skal ske 1. 

oktober 2010, kan der indberettes på tre tillægstakster: 

1. indvandrere og efterkommere heraf 

2. unge uden kompetencegivende uddannelse – uden uddannelses-

plan/mentorstøtte 

3. unge uden kompetencegivende uddannelse – med uddannelses-

plan/mentorstøtte 

 

Ad 1. 

Der kan indberettes aktivitet på tillægstakst til indvandrere og efterkommere 

heraf for alle elever, der opfylder betingelserne, og som er påbegyndt et 

kursus i 2009. Det gælder også for de elever, der først afslutter kurset i 

2010. Der kan ikke indberettes aktivitet for elever, der påbegynder et 

kursus efter 1. januar 2010. 

 

Ad 2. 

Tillægstaksten for unge uden kompetencegivende uddannelse – uden uddannelses-

plan/mentorstøtte er uændret i forhold til 2009, og der skal indberettes akti-

vitet for alle elever, der opfylder betingelserne, for hele skoleåret 

2009/2010. 

 

Ad 3. 

Der kan indberettes aktivitet på tillægstakst for unge uden kompetencegivende 

uddannelse – med uddannelsesplan/mentorstøtte fra 1. januar 2010 for alle ele-

ver, der opfylder betingelserne og som er visiteret via Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning til et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole 

eller håndarbejdsskole.  

 

Såfremt der måtte være spørgsmål, kan der rettes henvendelse til:  

 Jesper Moesbøl (jesper.moesboel@uvm.dk, tlf. 33 92 77 19) 

vedr. krav til skolernes mentorordning 

 Karen Peytz (karen.peytz@uvm.dk, tlf. 33 92 55 74) vedr. lovens 

fortolkning 

mailto:jesper.moesboel@uvm.dk
mailto:karen.peytz@uvm.dk


  5   

 

 Karin Andreasen (karin.andreasen@uvm.dk, tlf. 33 95 48 41) 

vedr. indberetning af aktivitet og tilskudsudbetaling 

 Undertegnede vedr. takster og finanslov 

 

Med venlig hilsen 

 

Ghita Jakobi Lauenborg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3392 5676 

Ghita.Jakobi.Lauenborg@uvm.dk 

mailto:karin.andreasen@uvm.dk

