
Individuel supplerende støtte 
DYBBØL EFTERSKOLE 

 

På den årlige finanslov fastsættes et tilskudsbeløb pr. elev til individuel, supplerende elevstøtte. 
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle, 
supplerende elevstøtte. 

Tildeling af midler sker efter konkret, individuel ansøgning og udmøntning sker efter skolens vurdering, 
således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for 
alle.  

Inden der søges om individuel støtte, skal eleven være optaget på skolen og hjemkommunen være 
kontaktet med henblik på eventuel økonomisk støtte til skoleopholdet. 

I vurderingen af hvor stor en portion den enkelte familie kan modtage, lægges blandt andet vægt på 
følgende elementer: 

• Om familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed, svagt indtægtsgrundlag eller 
lignende. Eventuelt kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang, konkurs el. Lign. 

• Om familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne 
• Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes 

af økonomiske problemer i løbet af skoleåret 
• Andre forhold 

 

Tildeling af den statsstøtte, som alle får og som er reguleret ud fra hjemmets indtægt, tager 
udgangspunkt i husstandens indtægt i det kalenderår, der ligger 1,5 år før skolestart. Eksempelvis: 
Skatteoplysninger for forældre til en elev, der begynder på skolen i august 2018, hentes i tallene fra 
2016. 

 

Tildeling af individuel supplerende elevstøtte tager udgangspunkt i andre forhold og 
indtægtsforholdene i det kalenderår, eleven begynder på skolen. 

 

Tildeling af støtte ligger typisk i intervallet mellem 4.000 og 12.000 kr. Bevilget støtte bortfalder 
automatisk ved afbrydelse af skoleopholdet, uanset årsag. 

  



Ansøgningsskema 
Individuel, supplerende elevstøtte 

  
Nedenstående felter bedes udfyldt. Skemaet bedes herefter sendt med gammeldags post til:  

Dybbøl Efterskole 

Ragebølskovvej 3, Ragebøl 

6400 Sønderborg  

 

For at komme i betragtning til INDIVIDUEL SUPPLERENDE ELEVSTØTTE, skal man have undersøgt 
mulighederne for kommunal støtte til skoleopholdet. Er dette gjort: JA:          NEJ: 

Endvidere vedlægges ansøgningen forskudsopgørelse for indeværende år. Det vil sige: Hvis jeres 
søn/datter starter i august 2018, vedlægges hjemmets forskudsopgørelser for 2018. 

Når vi har modtaget ansøgningen og forskudsopgørelserne, vil I modtage en bekræftelse på 
modtagelsen. Tildeling af midler til et skoleophold finder under normale omstændigheder i 
slutningen af maj. 

_______________________________________________                             _________________ 

Elevens navn                                                                                                             Elev cpr nr   

________________________________________________                           __________________ 

Forældrenavn/værge                                                                                               Forældre/værge cpr nr 

  

Begrund ansøgningen:  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   

________________________________ 

Dato og underskrift, forældre/værge 


