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Med satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 20,8 mio. kr. i perioden 2016-
2019 til at udvikle og systematisk afprøve konkrete turboforløb for ikke-
uddannelsesparate elever i 8. klasse, § 20.89.04.30 Turboforløb for fagligt 
udfordrede elever. Forsøget har til formål at styrke elevernes faglige, person-
lige og sociale kompetencer og på sigt give folkeskolerne et tilbud til 
ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin, som kan afholdes inden 
for skolens egne rammer såvel organisatorisk som økonomisk. Forsøgets 
turboforløb omfatter:

 Dit liv, din læring
 Strategier til læring

Der er modtaget tilmeldinger fra 34 kommuner til 2. runde af forsøgs-
programmet. 118 hold fordelt på 101 skoler er blevet tilmeldt. Via lod-
trækning er de tilmeldte hold enten blevet tilknyttet indsatsen Dit liv, din 
læring eller Strategier til læring. Der gennemføres kun lærer- og pædagogba-
seret opfølgning i denne forsøgsrunde. Ingen skoler udpeges som sam-
menligningsskoler.  

På baggrund af tilmeldingen og lodtrækning kan tilskud for deltagelse i 
forsøget maksimalt udgøre:

kr. 171.360,00

Tilskudsbeløbet er opgjort, som følger: 

Hold Antal elever Indsats Maksimalt 
beløb/ kr.

Baltorpskolen (Hold 1. Rugvænget) 15-20 elever Dit liv, din læring 85.680
Baltorpskolen (Hold 2. Grantoften) 15-20 elever Dit liv, din læring 85.680
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I alt 171.360
Maksimalbeløbet er angivet som tilskudsbeløb ved deltagelse af de angivne antal elever. 
Hvis antallet af elever ændres fra 15-20 til 10-14 i foråret 2018, vil tilskudsbeløbet blive 
reduceret med 28.320 kr. pr. ændret hold.

Tilskudsbeløbet er angivet som maksimalbeløb, jf. dog afsnit Udbetaling af 
tilskud.

Vilkår og rammen for tilskud
Tilskudsbeløbet dækker 80 pct. af de udgifter, der forventes forbundet 
med deltagelse i forsøget. De resterende 20 pct. af de forventede udgifter 
til skolens deltagelse medfinansieres af kommunen. Tilskuddet forudsæt-
tes anvendt til timer, som er forbundet med opkvalificering og gennem-
førelse af to ugers turboforløb og otte ugers opfølgningsforløb, samt 
yderligere opgaver i forbindelse med dataindsamlingsaktiviteter, uddan-
nelsesparathedsvurderinger og inddragelse af UU-centrene.

Deltagelse i forsøget forudsætter, at skolens ledelse eller kontaktperso-
nen sørger for:
 At uddannelsesparathedsvurderingen af eleverne indberettes til tiden.
 At de involverede lærere og pædagoger har de fornødne timer til at 

gennemføre turbo- og opfølgningsforløb.
 At der dedikeres lokaler til turboforløbet.

Skolens aktive deltagelse i dataindsamlingen er en forudsætning for at få 
tilskuddet udbetalt.

En nærmere beskrivelse af vilkårene for tilskuddet og processen for for-
søgsprogrammet findes i Vejledning om standardiseret forsøg med turboforløb for 
fagligt udfordrede elever i folkeskolen i skoleåret 2017/2018. 

Ved manglende overholdelse af vilkår beskrevet i vejledningen samt det-
te brev bortfalder tilsagnet om tilskud. 

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales, når styrelsen via følgeforskningen har modtaget 
dokumentation for skolens deltagelse, herunder at skolens ledelse har 
afgivet en erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet. Dette for-
ventes at ske umiddelbart efter sommerferien 2018. Tilskuddet, som 
udbetales på baggrund af skolens deltagelse, udbetales til kommunen.
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Udbetaling sker ud fra en vurdering af skolens deltagelse i forsøgspro-
grammet og vil bero på følgende kriterier:

Parameter Krav

Vurdering af aktiv del-
tagelse

a) Skolens ledelse skal i et afsluttende spørgeskema 
erklære, at forsøget er gennemført som påkrævet, 
og at tilskuddet er anvendt til formålet.

b) En leder samt de lærere og/eller pædagoger, der 
gennemfører turboforløbet, skal deltage i den for-
udgående opkvalificering*. 

Vurdering af aktivitet i 
relation til elevmålinger

a) Før- og eftermålingen via spørgeskema blandt elever 
om personlige og sociale kompetencer skal have en svar-
procent på minimum 75 pct.

Vurdering af aktivitet i 
relation til lærermålin-
ger

a) Svarprocenten for spørgeskema om implementering 
blandt lærere skal være på minimum 75 pct.

*Tilskudsbeløbet vil blive justeret i overensstemmelse med deltagelsen i opkva-
lificeringsforløbet. 

Udbetalingen sker ud fra et samlet skøn og dermed en vurdering af, i 
hvilket omfang kriterierne for aktiv deltagelse i forsøgsprogrammet er 
opfyldt. 

Afrapportering
Indholdsmæssig afrapportering
Forsøget gennemføres som et standardiseret forsøg, hvor der ikke stilles 
krav om indholdsmæssig afrapportering direkte til styrelsen. Styrelsen vil 
modtage den indholdsmæssige rapportering om skolens deltagelse i for-
søgsprogrammet via følgeforskningen på baggrund af dataindsamlingsak-
tiviteter, som finder sted fra januar til maj 2018. 

Regnskab 
Forsøget er et standardiseret forsøgsprogram, som det er defineret i § 3  
Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 2017 om regnskabsaflæggelse, rapportering og 
revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler mv. (puljebekendtgørel-
sen). Da tilskuddet til skolen overstiger 100.000 kr., skal der aflægges et 
regnskab for anvendelsen af tilskuddet i overensstemmelse med reglerne 
i § 4 i bekendtgørelsen. 

Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtagers ledelse - eller den 
person, ledelsen har bemyndiget til at underskrive regnskabet, og ledsa-
ges af ledelseserklæring.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
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Ved aflæggelsen af regnskabet skal styrelsens budget- og regnskabsskabe-
lon anvendes (Skabelon 1). Skabelonen kan findes på websiden om afrap-
portering af forsøg og udvikling med videre.

Bilag
Dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af bilag mv. skal 
kunne indsendes, hvis styrelsen beder om det. Dokumentationen skal 
opbevares af tilskudsmodtager i fem år efter udgangen af det kalenderår, 
hvor projektet er afsluttet.

Henvendelser om tilskuddet
Alle henvendelser til styrelsen om tilskuddet og dette brev skal ske til 
puljefou@uvm.dk. Projektnummer og projekttitel skal angives i e-mai-
lens emnefelt. 

Ved tekniske spørgsmål, f.eks. vedrørende spørgeskemaerne, skift af 
kontaktperson eller lignende skal henvendelsen ske til Rambøll: ske-
masupport@ramboll.com eller telefon: 51 61 80 80.

Ved yderligere spørgsmål til forsøgsprogrammet kan du kontakte Ram-
bøll på e-mail mgn@ramboll.com. 

Med venlig hilsen

Claudia Bjerrum
Økonomisk-Administrativt Center
Assistent
Direkte tlf: +45 33 92 53 51
Claudia.Bjerrum@stukuvm.dk

Bilag:
 Vejledning om standardiseret forsøg med turboforløb for fagligt 

udfordrede elever i folkeskolen i skoleåret 2017/2018
 Informationsmateriale om turboforløb for ikke uddannelsesparate 

elever i 8 klasse 
 Tidsplan for turboforløb
 Regnskabsskabelon

http://www.uvm.dk/puljeregnskab
http://www.uvm.dk/puljeregnskab
mailto:puljefou@uvm.dk
mailto:skemasupport@ramboll.com
mailto:skemasupport@ramboll.com
mailto:mgn@ramboll.com

