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Vedrørende aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på
ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021
Elevers faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021.
På den baggrund indgik regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og
kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren
2021 d. 18 februar 2021. Aftalen kan findes her.
Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio.
kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.
Kommunernes andel af den samlede ramme fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Fordeling af ramme til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
frem mod sommeren 2021
Aktiviteter
Kommunal ramme
Heraf fagligt løft (1.1.A*)
Heraf indsatser i regi af PPR (2.2.A*)

164,5
100,6
44

Heraf indsatser i regi af klubber (2.2.B*)

15

Heraf elevråd (2.2.D*)

4,9

Øvrig ramme til ikke-kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner
I alt

Mio. kr.

435,5
600

Anm.: Nummereringen henviser til relevante afsnit i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal
Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos
elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021
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Det følger af aftalen, at tilskuddene til de enkelte aktiviteter skal anvendes og fordeles på følgende måde:
 Midlerne til fagligt løft (100,6 mio. kr.) kan blandt andet anvendes til
ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid
eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og
10 klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder
skal folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses. Det
skal sikres ved, at skoler uden overbygning gives et tilskud pr. elev i
højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Endelig
kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved
konvertering af understøttende undervisning.
 Rammen afsat til indsatser i regi af PPR (44 mio. kr.) målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og
motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever,
som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet
for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det
værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen.
Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende
indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.
 Rammen afsat til indsatser i regi af klubber (15 mio. kr.) målrettes
klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift.
elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og
motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for
børn og unge.
 Rammen afsat til elevråd (4,9 mio. kr.) fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som
kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.
Supplerende forhold
Partierne bag aftalen ønsker at følge tilskuddene tæt. Af den grund er der
fastsat ekstra bestemmelser om udmøntning, frist for anvendelse af tilskuddene og rapportering om den lokale fordeling og brug af tilskuddene.
Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Rammen fordelt pr.
kommune fremgår af bilag 1. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive
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fordelt efter indbyggertal. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af indeværende skrivelse.
Overførsel af de afsatte midler forudsætter, at der senest d. 7. maj 2021
redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den
enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til
fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden
bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Regeringen og KL vil følge op på kommunernes
redegørelse for den forventede fordeling af tilskuddene i forbindelse med
forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.
Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.
De nævnte redegørelser skal udarbejdes pr. kommune. Til brug herfor
har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en skabelon for opfølgningen, som bedes anvendt, jf. bilag 2.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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