
Hvis du gerne vil give dit barn mulighed  
for at komme på specialefterskole i 8., 
9. eller 10. klasse og søger viden om, 
hvilken økonomisk støtte du kan få til 
at dække opholdet, så læs med her.

Et ophold på en specialefterskole koster det 
samme som et ophold på en almen efterskole. 
Den endelige pris afhænger af forældrenes 
husstandsindkomst.

I det følgende kan du læse om, hvordan  
størrelsen af økonomisk støtte til efterskole 
beregnes, og i hvilke tilfælde det er muligt at 
søge supplerende støtte hos efterskolen eller 
i kommunen.

Økonomisk  
støtte til  
special- 
efterskole

Kan vi få økonomisk 
støtte til at sende  

vores barn på  
efterskole?

Elevstøtte
Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til elevstøtte.  
Støttens størrelse afhænger af forældrenes indkomst. 

Den efterskole, jeres barn bliver indskrevet på, skal ansøge om 
elevstøtte. Du vil modtage skemaet ’Ansøgning om elevstøtte’ fra 
skolen. Det skal du udfylde og underskrive, inden du sender det 
retur til skolen.

Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det 
indkomstår, der ligger 2 år før skolestart.

På www.borger.dk kan du beregne,hvor meget du kan få i  
elevstøtte.

Individuel supplerende støtte
Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er 
øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere 
et efterskoleophold.

Den individuelle supplerende støtte skal søges hos den efterskole, 
hvor den unge skal gå. Det er skolen, der afgør hvem der kan få, 
og hvor meget der kan ydes af hjælp til at nedsætte egenbetalingen.

Kontakt den efterskole, du ønsker, dit barn skal gå på, og hør om 
muligheden for individuel supplerende støtte.

Kontakt Ligelinie
Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med 
råd, socialfaglig og juridisk vejledning  
og bisidning

For at støtte børn, unge og voksne med særlige 
behov og deres forældre har LIGEVÆRD en 
rådgivning – Ligelinie. Her kan forældre og 
unge ringe ind og få gratis råd og vejledning, 
eksempelvis når den unge skal starte på STU.

Kontakt os på Ligelinie og se om vi også 
kan hjælpe dig med en bisidder til mødet
Ligelinie har åbent onsdage fra  
kl. 13-15.30 på telefon 

22 34 30 13
eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk

 Svar
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Hvilke muligheder  
er der for yderligere 
støtte til betaling af  

efterskole?

Støtte efter Folkeskoleloven  
§ 20 og 22
Ifølge Folkeskoleloven kan en kommune 
betale for elevens efterskoleophold, hvis 
kommunen f.eks. vurderer, at de ikke selv 
har et egnet undervisningstilbud. Det er 
dog Ligeværds erfaring, at det meget 
sjældent sker i praksis.

Støtte efter Serviceloven § 52 a
Kommunen kan yde økonomisk støtte til 
et efterskoleophold, når det må anses for 
at være af væsentlig betydning af hensyn 
til elevens særlige behov for støtte, samt 
når forældremyndighedsindehaveren 
ikke selv har tilstrækkelige midler til det. 
Der kan her ydes hel eller delvis økono-
misk støtte til forældrebetaling for efter-
skoleopholdet.

Bemærk: Her kræves der ikke, at der er 
gennemført en børnefaglig undersøgelse 
jf. servicelovens § 50 og udarbejdet en 
handleplan jf. servicelovens § 140.

Støtte efter Serviceloven § 52, 
stk. 3, nr. 7 - Anbringelse
Målgruppen her er typisk unge fra familier 
med sociale problemstillinger, og hvor 
det vurderes, at problemerne kan afhjælpes 
med en mindre indsats i en afgrænset 
periode. Det kan også være unge, der er 
under udslusning fra en plejefamilie.

Bemærk følgende forhold:
•  Afgørelsen træffes som udgangspunkt 

med samtykke fra den/dem, der har 
forældremyndighed over barnet.

•   En afgørelse om anbringelse kræver 
samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

•   Støtten kan kun iværksættes efter  
gennemførelse af en børnefaglig  
undersøgelse (Serviceloven § 50).

•   Der kræves udarbejdelse af handle-
plan jf. § 140.

Din kommune har flere forskellige muligheder for at 
give økonomisk støtte til specialefterskole. Det betyder 
dog ikke, at alle kan få denne økonomiske støtte.

Vi har i det følgende listet en række muligheder op, 
som vi vil anbefale dig at tage med til din kommune. 
Kommunen vil så afgøre, om du er indenfor mål-
gruppen til at modtage støtten.
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