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17.05.2021 

 
Ansøgning om fripladstilskud til skoleåret 2021/2022 

 

Forældre på Bornholms Frie Idrætsskole har mulighed for at søge fripladstilskud via 
Fordelingssekretariatet. Betingelserne for at komme i betragtning kan ses på skemaet 
på side 2. 

 
Proceduren vedr. ansøgning om fripladstilskud er følgende: 

 
• Forældrene udfylder ansøgningen med navn, adresse og cpr.nr. og giver 

med deres underskrift Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente 

indkomstoplysninger og andre relevante oplysninger hos SKAT og det 
Centrale Personregister for behandling af ansøgningen.  

 
• Ansøgningen skal underskrives af begge forældre, hvis de er gift med 

hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse/fælles bopæl. 

 
Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden og ikke har 

fælles folkeregisteradresse/fælles bopæl skal ansøgningen kun udfyldes og 
underskrives af  
- den af forældrene der har den fulde forældremyndighed  

eller  
- den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregistret, hvis 

forældrene har fælles forældremyndighed. 
 
• Fripladstilskuddet fordeles til den enkelte skole på baggrund af forældrenes 

indkomstgrundlag for kalenderåret 2020. 
 

• I beregningen af indkomstgrundlaget reduceres for antal hjemmeboende 
søskende under 18 år pr. den 5/9 i skoleåret. 

 

• Skolen meddeler forældrene evt. bevilget tilskud efter nytår og tilskuddet vil 
blive fratrukket skolepengene i foråret.  

 
Har I behov for at få fordelt forventet fripladstilskud over hele skoleåret, kan 

I vedlægge årsopgørelsen for 2020 og gerne aflevere ansøgningen inden 
sommerferien. Så vil vi forhåndsberegne og udbetale et aconto 
fripladstilskud fra august til december, som vil blive reguleret når vi kender 

det reelle tilskud fra Fordelingssekretariatet.  
 

Ansøgningerne skal afleveres til skolens kontor senest  
tirsdag den 31.august 2021. 

 

Med venlig hilsen 
Lene Brandt Pedersen 

Sekretær 

mailto:kontor@bfiskole.dk


 

Bornholms Frie Idrætsskole, Nyker Hovedgade 5, 3700 Rønne. Tlf.: +45 56930710  

kontor@bfiskole.dk 

CVR 27673929 

 

 

Fordelingsnøgler: Skoleåret 2021/22 

 

 

 
Behov står for, hvor stor andel tilskud, man er berettiget til.  

 
Max. tilskudsbeløb kendes ikke p.t. da det afhænger af det samlede antal ansøgninger og 
indkomstgrundlag. 

 

 

 

 

 

Antal børn >>  1 barn 2 børn 3 eller flere børn Behov 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

363.200,00 377.947,00 392.700,00 0,1 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

348.450,00 363.200,00 377.947,00 0,2 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

333.703,00 348.450,00 363.200,00 0,3 

Indtægtsgrundlag = 

eller under 
318.950,00 333.703,00 348.450,00 0,4 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

304.203,00 318.950,00 333.703,00 0,5 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

289.454,00 304.203,00 318.950,00 0,6 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

274.702,00 289.454,00 304.203,00 0,7 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

259.955,00 274.702,00 289.454,00 0,8 

Indtægtsgrundlag = 

eller under 
245.205,00 259.955,00 274.702,00 0,9 

Indtægtsgrundlag = 
eller under 

230.456,00 245.205,00 259.955,00 1,0 
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