FRIPLADSTILSKUD VED PRINS HENRIKS SKOLE

VILKÅR FOR TILDELING
Dette fripladstilskud retter sig mod familier, som ikke har adgang til de fripladstilskud, som tilbydes af
den franske stat.

VILKÅR: FAMILIENS ØKONOMISKE GRUNDLAG
Familiens indtægter skal ligge inden for tildelingsrammen. Der tages udgangspunkt i familiens nettokvotient, hvad
angår skoleudgifter.

BØRNENES SITUATION
➢
➢
➢
➢

De må ikke have adgang til fripladstilskud fra den franske stat;
De skal være fyldt mindst tre år i løbet af de kalenderår, de starter i skole;
De skal gå i skole på Prins Henrik Skole ;
De skal følge undervisningen regelmæssigt;

HUSK
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ansøgning om fripladstilskuddet er uafhængigt af skolens indskrivningsprocedure. Husk at foretage
indskrivning.
Ansøgning om fripladstilskud skal fornys hvert år og afleveres inden for den fastsatte tidsfrist.
Ansøgninger, modtaget efter tidsfristen, afvises, undtagen i tilfælde af force majeure.
Alle ukorrekte eller mangelfulde erklæringer kan betyde udelukkelse fra ordningen. De tildelte
fripladstilskud trækkes fra skolepengene, som faktureres månedligt.
Tildelingen af et fripladstilskud er ikke afhængig af elevens præstation i skolen.
Den overordnede økonomiske ramme besluttes af bestyrelsen, når skolens budget vedtages.

DU BØR VIDE
➢

➢

Fripladstilskud til elever er ikke en rettighed, idet tilskuddet hvert år tildeles på baggrund af antal
ansøgninger og inden for bevillingens ramme. Fripladstilskuddet, som bevilges til familier med
sammenlignelig situation, kan derfor variere fra år til år.
Væsentlige ændringer i den økonomiske situation (ændring i ansættelsesforhold, stigning i indkomst mv.)
skal meddeles, således at situationen kan revurderes ved næste udvalgsmøde.
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Foreløbig kalender:
➢
➢
➢

Der er møde i udvalget to gange årligt.
Det første udvalgsmødes afholdes i maj for det kommende skoleår.
Det andet udvalgsmøde holdes i løbet af skoleårets første trimester, for særlige ansøgninger (ændring i
økonomisk situation, sen indskrivning mv. )

Sammensætning af udvalget:
❖ Medlemmer med stemmeret:
➢ 3 medlemmer fra ledelsen. (Administrations- og økonomichef / rektor / direktør for
primærskolen)
➢ 3 forældrerepræsentanter, valgt i Institutionsrådet.
➢ 3 personalerepræsentanter valgt i Institutionsrådet.
➢ 1 repræsentant fra bestyrelsen.
❖ Formand for udvalget: Rektor.
❖ Sekretærfunktioner og kommunikation til familierne varetages af skolens sekretariat.
❖ Efter formandens skøn kan andre personer inviteres med henblik på konsulentbistand.
En forretningsorden for udvalget vil blive vedtaget af alle medlemmer ved afholdelsen af det første møde.
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ANSØGNINGEN
HVOR ?
I sekretariatet på Prins Henriks Skole.

HVORNÅR ?
Ansøgningen skal afleveres inden for den frist, som fastsættes af udvalget for fripladstilskud.

HVORDAN ?
Udfyld ansøgningsskemaet, som fås i sekretariatet.
Der skal vedlægges bilag, som dokumentation for familiens indtægter og levestandard. Oversigten over
dokumenterne er fastsat af udvalget.
Såfremt der mangler nødvendig dokumentation, vil ansøgningen blive afvist.

HVAD ?
De udgifter, som er relateret til skolen, og som man kan ansøge om dækning af via fripladstilskud, er følgende:
➢ Udgifter til de årlige skolepenge, udgifter til 1. indskrivning
➢ Udgifter til kantine, udgifter til pasningsordning / SFO / Klub.
➢ Udgifter til indskrivning til eksamen.
Udgifter til deltagelsen i enkeltstående projekter eller studieture /lejrskoler kan ikke dækkes af fripladstilskuddet.
Hertil kan der i særlige tilfælde opnås støtte via skolens støttefond i primærskolen og for klassetrinene fra 6. og
opefter.

REGLER FOR TILDELING
Beregning af familiens kvotient
Der beregnes en nettokvotient for skolepenge for hver familie.

Beregning af fordelingen
Beregning af fordelingen sker på baggrund af de forskellige udgifter angivet i forrige afsnit. (Udgifter til de årlige
skolepenge, udgifter til årlig indskrivning , udgifter til 1. indskrivning. Udgifter til kantine, udgifter til
pasningsordning / SFO / Klub. Udgifter til indskrivning til eksamen.)
Fordelingen tager udgangspunkt i de samlende udgifter.

Familier med eneforsørgere
Det er indkomsten hos den forælder, der forsørger barnet, som tages i betragtning.
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VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN
Medlemmerne af udvalget vurderer ansøgerens familiesituation og familiens indtægter i forhold til
tildelingsrammen. Der bliver ligeledes taget højde for familiens formue og ejendom. De gennemgår regnskabet
over indtægterne og familiens levestandard.

BESLUTNING
Det er udvalget for fripladstilskud, der kommer med tilsagn eller afvisning af ansøgningen. Såfremt ansøgningen
afvises, kan den ikke revurderes.
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HVORDAN BEREGNES TILSKUDDET ?
Beregning
Ret til skolens fripladstilskud beregnes på følgende måde:

Vurdering af indtægter og udgifter
Brutto indtægter (Rb) : Alle indtægter, uanset art (også andre ydelser, som familien modtager) før reduktion eller
fordele. Tillæg af visse fordele (Av) i naturalier (fri bolig, bil til rådighed…) indtægter i løsøre og/eller ejendom…
Udgifter der kan trækkes fra (Ch): tvungne sociale bidrag, indkomstskat og forfaldne børnebidrag.
Fastsættelse af : Familiens årlige netto indtægt (Rn) svarer til:
Brutto indtægter (Rb) + Fordele (Av) – udgifter (Ch)

Fastsættelse af skolepenge
De eneste skoleudgifter (Fs), der tages højde for i beregningen af tilskuddets størrelse er:
➢ Årlige skolepenge (S)
➢ Udgifter til fritidsordning /SFO (SA)
➢ Udgifter til 1. indskrivning (S1)

Fastsættelse af indkomstgrundlag
Indkomstgrundlaget (R) svarer til:
Årlig netto indtægt (Rn) – skoleudgifter (Fs)

Beregning af antal parter
Antallet af parter (P) i familien bestemmes på følgende måde:
Forældre i en familie med to forældre = 1
Forældre i en familie med en forældre = 1,5
Barn under forsørgelse = 0,5
NB : Hvert handicappet barn, som forsørges tildeles en halv part mere.

Fastsættelse af familiens kvotient
Familiens kvotient (Q) svarer til:
Indkomstgrundlag (R) / Antallet af parter (P).
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