UDFYLDES AF
SKOLEN

Forældreansøgning
om fripladstilskud
for skoleåret 2019/20

Skolekode:

(Elever under 18 år)

Skolens navn:

Elevens navn

Klasse
2019/20

Fødselsdato/år

Ansøgning nr.: _____

Hjemmeboende børn under 18 år i alt (inkl. ansøger):

Forsørgers navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medforsørgers navn:
(se bagsiden)

SKOLEN
ATTESTERER

INDKOMSTGRUNDLAG

Rigtigheden af hosstående oplysninger
ved sammenligning
med årsopgørelsen for

FORSØRGER:

personlig indkomst:

kr. __________

kapitalindkomst:

kr. __________

aktieindkomst:

kr. __________

personlig indkomst:

kr. __________

kapitalindkomst:

kr. __________

Dato:______________

aktieindkomst:

kr. __________

Sign.:_____________

* HUSK, anvend fortegn (+ eller ÷ )

2018

MEDFORSØRGER:

Undertegnede bekræfter herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. Herunder, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse,
samt at vi på opfordring er forpligtet til at indsende "Årsopgørelse 2018’’ til skolen til brug for Fripladskassens revisor.

Dato: ______________ 2019

____________________________________________________________
Forsørgers underskrift

____________________________________________________________
Medforsørgers underskrift

Fripladskassen for Private Gymnasier og Studenterkurser.

VEND

Vejledning
Omstående ansøgning skal være fuldstændig udfyldt
Årsopgørelse:

Vær opmærksom på, at indkomstoplysningerne skal være fra 2018.
Det vil sige kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret
begynder.
Det er forældrenes samlede indkomstgrundlag, som danner grundlag
for den enkelte skoles tildeling af fripladstilskud.
Hvis forældrene har en beregningsmæssig personlig indkomst eller
en beregningsmæssig kapitalindkomst skal dette beløb anføres.
Skolen kan dog ved fordelingen af skolens andel af den samlede
fripladspulje tage hensyn til den enkelte families aktuelle
økonomiske situation.

Indkomstgrundlag:

Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles
folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, skal begge
forældres indkomstgrundlag påføres.
Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden
at have fælles folkeregisteradresse, skal indkomsten påføres for den
af forældrene,
der har forældremyndigheden eller
på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis
forældrene har forældremyndigheden i fællesskab

Indsendelse:

Det udfyldte skema indsendes til skolen, som attesterer på skemaet
ved underskrift af en af skolen dertil bemyndiget person, at skemaets
oplysninger om forældrenes indtægtsgrundlag er i overenstemmelse
med årsopgørelsen.
Årsopgørelserne (kopi) skal derfor vedlægges ansøgningen eller
fremvises på skolen ved afleveringen af ansøgningen.

