Individuel supplerende støtte
Alle efterskoler modtager hvert år en pulje fra Staten, som skolen efter egen politik kan uddele til særligt trængte familier.
Efterskoleloven fastsætter i §11 og §37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle supplerende elevstøtte:



Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens
bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
Tildeling af støtte er baseret på en konkret, individuel vurdering, som foretages af
skolen. I denne vurdering lægges der vægt på følgende faktorer:
o At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed el.lign. Evt.
kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
o At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
o Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om
familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
o Andre forhold

Retningslinjer for bevilling af individuel supplerende støtte på Kongeådalens
Efterskole:









Inden der søges om individuel støtte, skal eleven være optaget på Kongeådalens
Efterskole, og hjemkommunen skal være kontaktet med henblik på eventuel økonomisk støtte til skoleopholdet.
Hjemmets forskudsopgørelse vedlægges ansøgningen for det år, hvor eleven starter
på efterskole.
Begrundelse for at ansøge om individuel supplerende støtte udfyldes på ansøgningsblanketten.
Afgørelse træffes af forstander og bogholder og gælder for et skoleår ad gangen.
Svar på ansøgning finder under normale omstændigheder sted i slutningen af maj /
starten af juni måned.
Tildeling af støtte ligger typisk i intervallet mellem kr. 4.000,- til 12.000,- i alt på et
skoleår.
Bevilget støtte bortfalder automatisk ved afbrydelse af efterskoleopholdet uanset årsag.
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Ansøgningsskema
Individuel supplerende elevstøtte
Elevens navn:

Voksne med samme folkeregisteradresse som eleven:
Navn:

cpr. nr.

Navn:

cpr. nr.

Adresse:

Begrundelse for ansøgning om individuel supplerende elevstøtte:



For at komme i betragtning, skal I have undersøgt mulighederne for kommunal støtte
til efterskoleopholdet hos egen kommune.
Er det gjort?



JA

Nej

Forskudsopgørelse for indeværende år, for voksne som bor på samme adresse som
eleven, vedlægges ansøgningen.

Dato:
Underskrift:

Ansøgning samt forskudsopgørelse sendes til skolens kontor: info@keskole.dk
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