
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Afdelingen for Almen 

Uddannelse og Tilsyn 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR-nr.: 29634750 

1. juli 2019 

Sagsnr.:19/09398 

 

 

Til Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier  

   

   

   

 

Orientering om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til 

specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelserne m.v. 

Den 21. juni 2019 trådte en ny bekendtgørelse (BEK nr. 632 af 21. juni 

2019) i kraft. Den indebærer, at den almene specialpædagogiske støtte-

ordning (SPS) udvides til også at gælde de private institutioner for gym-

nasiale uddannelser. Brevet her informerer om, hvad det betyder for de 

private institutioner for gymnasiale uddannelser. 

 

Den nye bekendtgørelse indebærer, at tilskud til specialpædagogisk bi-

stand til de private institutioner for gymnasiale uddannelser fremover 

administreres efter samme regler, som gælder for de øvrige gymnasiale 

uddannelser. 

 

Ændringen er en konsekvens af lov nr. 1736 af 27. december 2018 om 

ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt 

lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov 

om folkehøjskoler og medfører bl.a. en ny refusionsprocedure i forbin-

delse med udbetaling af tilskud til SPS på de private institutioner for 

gymnasiale uddannelser.    

 

Tilskud til SPS vil således fremadrettet blive udbetalt efter en refusions-

model, hvor uddannelsesinstitutionen selv anmoder om refusion svaren-

de til de afholdte udgifter. Det bliver i den forbindelse en tilskudsbetin-

gelse, at styrelsen senest har modtaget institutionens anmodning om re-

fusion 30 dage efter, at udgiften er afholdt.  

 

Ændringen betyder også, at kravet om protokolføring ophæves. Uddan-

nelsesinstitutionerne beslutter fremover således selv, hvordan de vil do-

kumentere, at der udelukkende søges om refusion for afholdte udgifter.   

 

Yderligere vejledning om den nye refusionsprocedure m.v. kan findes på 

www.SPSU.dk. Styrelsen har desuden kontaktet de private institutioner 
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for gymnasiale uddannelser med brev pr. mail og oplyst om de konkrete 

ændringer.   

 

I finder den nye bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 632 af 21. juni 2019 

om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannel-

serne m.v., via dette link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209486..  

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte 

mig.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirstine Bygballe Mikkelsen 

Specialkonsulent  

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte 

Direkte tlf.: 3392 5122 

Mail: kirstine.bygballe.mikkelsen@stukuvm.dk  
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