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Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for:
Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens § 52 a og 
Folkeskolelovens § 20 og 22.

Om kvalitetsstandarder 
En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det 
politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. 
Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der lever op til det politisk 
besluttede serviceniveau. Det vil sige, at kvalitetsstandarderne bruges som led i den 
sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jævnfør lovgivningen på området.

Derudover er formålet med kvalitetsstandarder at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og 
udførelsen af de ydelser, som Faxe Kommune tilbyder.

1. Lovgrundlag
Serviceloven

Folkeskoleloven

Lov om social service § 52 a: Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse 
om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 
må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 
ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte 
til: 

1) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller efter §§ 
13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvis støtten 
erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 
52, stk. 3, eller efter §§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet, eller. 

2) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, 
eller at en hjemgivelse kan fremskyndes. 

Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når 
forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Der kan ydes hel eller delvis økonomisk støtte til forældrebetaling for kost- 
eller efterskoleophold, hvor den unge har et særligt behov. Det er her 
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, der betaler støtten.

Folkeskolelovens § 20: Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for 
undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der 
bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i 
folkeskolen, jf. § 54. 

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte 
børn og unge.

Folkeskoleloven § 22: En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med 
en anden kommune eller den pågældende skole, jf. nr. 2-6, henvise elever 
til undervisning, jf. § 20, stk. 1 og 2, i:

1) en anden kommunes skoler,

2) en statsskole,

3) en anmeldt fri grundskole,

4) en godkendt efterskole,

5) en godkendt fri fagskole eller
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6) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår 
undervisning i 10. klasse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra regionsrådet beslutte, 
at en elev efter overenskomst mellem regionsrådene henvises til 
specialundervisning, jf. § 20, stk. 3, i en anden regions undervisningstilbud. 
1. pkt. gælder tilsvarende for de af Borgerrepræsentationen drevne 
landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.

Der kan henvises elever til undervisning i en godkendt kost- eller efterskole 
uden for kommunen, i tilfælde hvor kommunen ikke selv har det rigtige 
undervisnings tilbud. Det er her Center for Børn & Undervisning, der betaler 
tilbuddet.

En kombination af ovenstående lovgivninger, hvor der er tale om en ung 
med særlige sociale og faglige behov, som ikke kan opfyldes i egne 
kommunale undervisningstilbud. Betalingen deles i disse tilfælde mellem 
Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & 
Undervisning.

2. Målgruppe Målgruppen er unge med faglige og læringsmæssige behov, som har 
brug for et skoletilbud, som ikke eksisterer i det kommunale 
undervisningstilbud.

Målgruppen er børn og unge fra familier med sociale problemstillinger og 
hvor det vurderes, at problemerne kan afhjælpes med en mindre indsats i 
en afgrænset periode. 

Målgruppen er som udgangspunkt unge 15-17-årige med behov for 
miljøskifte, der ikke kan profitere af de sammenhængende og fleksible 
tilbud, der er i lokalsamfundet. Det kan være unge, der er under udslusning 
fra plejefamilie eller unge, hvor der er behov for, at kompensere for 
manglende forældrekompetencer. 

Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har: 

• Selvtillids- og selvværdsproblemer. 

• Manglende modenhed. 

• Problemer med at håndtere konflikter. 

• Problemer i forhold til familien. 

• Omsorgssvigt fra familiens side. 

• Personlige problemer, evt. nedsat funktionsevne. 

Den unge skal kunne profitere af samværet med jævnaldrende såvel i 
som uden for skoletiden. 

PPR inddrages som oftest med henblik på vurdering af skoletilbud. 
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I Efterskoleloven § 13, stk. 1, pkt. 3 om reglerne for statstilskud til 
efterskoleelever står der: Elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års 
skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan i 
særlige tilfælde medregnes efter regler fastsat af ministeren. Betingelserne 
skal være opfyldt ved kursets begyndelse.

Ifølge Undervisningsministeriets tolkning af ovenstående regler kan alle 
elever, der har afsluttet 7. klassetrin optages på efterskolen, også selvom 
eleven evt. har sprunget et klassetrin over og hverken er fyldt 14 år eller har 
haft 8 års skolegang. 

Elever der er fyldt 18 år kan optages på en efterskole, hvis der foreligger en 
udtalelse som anbefaler dette fra PPR eller fra skolevejledningen i elevens 
hjemkommune. 

3. Formål Formålet er at give delvis eller fuld økonomisk støtte til forældrenes egen 
andel af udgiften til f.eks. ophold på kost- eller efterskole på baggrund af: 

 en vurdering af den unges særlige behov 
 forældremyndighedsindehavers evne til at afholde udgiften med 

udgangspunkt i en lempelig trangsvurdering og 
 en vurdering af udgiftens størrelse
 en vurdering af kommunens egne undervisningstilbud kontra den 

unges særlige behov

Formålet med ophold på kost- eller efterskole er igennem en fast struktur 
for både skole og fritid og en tryg base uden for hjemmet, at sikre den 
unges trivsel, udvikling og læring. 

Støtten gives for at undgå en mere indgribende foranstaltning. 

4. Form og 
indhold Kost- eller efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige 

behov og skal grundlæggende indeholde et relevant undervisningstilbud 
og fritids-/aktivitetsmuligheder svarende til undervisning i den almene 
folkeskole. 

Foranstaltningen kan blandt andet omfatte: 

 Styrkelse af den unges sociale kompetencer – både i forhold til 
jævnaldrende og til voksne. 

 Mulighed for stabil voksenkontakt. 
 Støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling. 
 Styrkelse af den personlige ansvarlighed og det, at klare sig selv. 
 Støtte til at få struktur på hverdagen – både i forhold til skolegang 

og fritid. 
 Opmærksomhed på konkrete faglige behov. 

5. Visitation Eventuel kommunal betaling af et efterskoleophold forudsætter, at der er 
dokumentation for, at den unge har behov for særlig støtte. 

I henhold til folkeskoleloven kan der ydes betaling af efterskoleophold, hvis 
det vurderes, at der ikke er det rette undervisningstilbud til stede i 
kommunen i forhold til den enkelte elevs udfordringer. 

Afgørelse om betaling træffes af Center for Børn & Undervisning. Forud for 
afgørelsen indhentes relevante skolefaglige udtalelser, som indgår i 
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vurderingen. 

Afgørelser efter folkeskoleloven træffes løbende.

I henhold til serviceloven skal der være grundlag for at iværksætte 
forebyggende foranstaltninger for at kunne yde støtten.

I henhold til støtte efter serviceloven skal der afholdes børnesamtale og 
indhentes statusudtalelser fra relevante samarbejdsparter og lign.

Socialcentret foretager en vurdering af forældrenes økonomi på 
baggrund af dokumentation for indtægter og udgifter. Det afgørende i 
denne vurdering er, om udgiften vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af 
balance. Forældrenes rådighedsbeløb vurderes i forhold til udgiften til 
efterskoleopholdet. Forældrene skal derfor ligge oplysninger om 
indtægter, udgifter samt skatteoplysninger frem for relevant 
sagsbehandler.

Socialcentret skal endvidere vurdere, om den unge har et særligt behov 
for støtte. Der skal være tale om et individuelt behov, og at behovet skal 
relatere sig til de foranstaltninger, der er nævnt i serviceloven § 52, stk. 3. 
Den unge har ikke et behov for særlig støtte efter serviceloven, hvis 
han/hun alene har faglige vanskeligheder, jf. Ankestyrelsens 
principafgørelse SM O-26-99.

Der træffes beslutning i Visitationsudvalget i Socialcenteret. 

6. Sagsbehand-
lingstid 16 uger fra forældrenes henvendelse vedr. efterskoleophold.

7. Leverandør Godkendte kost- og efterskoler ifølge folkeskoleloven. Der er dog ikke 
lovkrav i serviceloven, om at der anvendes godkendte skoler. Dette 
afgøres af Kommunalbestyrelsen.

8. Varighed, 
opfølgning og 
handleplan

Der bevilges typisk kost- og efterskoleophold for 1 skoleår ad gangen. 

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det 
viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der 
blive foretaget en revidering. 

Der foretages en revidering af indsatsen første gang efter 3 måneder og 
derefter hvert halve år. 

Der er ikke krav om handleplan.

9. Forventninger 
og krav til 
borgeren og 
tildelingskriteri
er

Det er en betingelse, at undervisningen og de sociale regler på kost- eller 
efterskolen følges.

Det er en betingelse for henvisning efter lov om social service, at 
forældrene samtykker til at der afholdes børnesamtale.

Det er en betingelse, at forældrene ikke selv har midler til at afholde 
udgiften.

Det er en betingelse, at forældrene har søgt individuel supplerende støtte 
hos den konkrete kost- eller efterskole. Dette kan en sagsbehandler evt. 
være behjælpelig med. 

10. Økonomi og 
egenbetaling Støtte kan kun ydes, når forældremyndigheden ikke selv har tilstrækkelige 

midler hertil eller når det vurderes at den unges behov ikke kan 
imødekommes i egne undervisningstilbud.  Trangsvurdering af økonomien 
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udarbejdes af sagsbehandler.

Bevillingen til kost- eller efterskole gives for ét skoleår ad gangen. Der kan 
maksimalt ydes tilskud til kost- eller efterskoleophold i to år.

Egenbetaling

Egenbetalingen er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene 
(ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj) har 
fratrukket elevstøtten fra staten. 

Elevstøtte 

Alle danske elever er berettigede til indkomstbestemt elevstøtte fra staten 
til deres efterskoleophold. Efterskolen ansøger på husstandens vegne 
Undervisningsministeriet om elevstøtten. Elevstøtten beregnes på grundlag 
af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger 2 år før skolestart.

Individuel supplerende støtte

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige 
statslige elevstøtte.

Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket 
til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. 
Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor den 
unge skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der 
kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. 

11. Klagemulig- 
heder

Der kan klages i første omgang til Socialcenteret. Efter revurdering og evt. 
fastholdelse af afgørelse kan der klages til Ankestyrelsen.

Vedtaget af Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget den forår 2019.


