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Det andet år af præmieordningen Pulje til løft af fagligt svage elever i
folkeskolen (Skolepuljen) er nu gået.
Udbetaling af tilskud efter andet år baseres på skolens karakterindberetninger fra 9.-klassesprøver i fagene dansk og matematik i skoleåret
2018/2019 samt besvarelse af styrelsens afrapporteringsskema, jf.
bevillingsbrevet af 26. februar 2018.
På baggrund af skolens deltagelse i præmieordningen udbetaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i begyndelsen af oktober 2019 til
kommunen:

Deltagende skole:

Tilskud til
udbetaling

Farsø Skole (institutionsnummer 809001)

kr. 1.300.000

Kommunen har ansvaret for at sikre, at tilskudsmidlerne videreføres
til skolen.
Redegørelse for beregningen af præmie til udbetaling fremgår nedenfor.

16. september 2019
Sags nr.:
027.694.581
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Deltagende skole: Farsø Skole
Er skolen tilmeldt det tilknyttede inspirationsprogram?

Ja

Er skolens afrapportering for indsatser i skoleåret
2018/2019 blevet godkendt?

Ja

Skoleår

Baseline
2018/2019

Andel elever, der ikke Reduktion ift.
opnår mindst 4,0
baseline*
33,99%
17,02%

Antal elever i 9.
klasse

Tilskudsbeløb
til udbetaling

47

kr. 1.300.000

16,96%

Baseline: Skolens gennemsnitlige andel af elever, der ikke opnåede mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne
prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik for skoleårene 2013/2014, 2014/2015
og 2015/2016.
* Reduktion ift. baseline: Et positivt tal afspejler en faldende andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit, mens et negativt tal afspejler en stigende andel.

Vilkår for præmieudbetaling
Vilkårene for deltagelse i præmieordningen er fastlagt i Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen (BEK nr. 117 af
21/02/2018).
Bekendtgørelsen fastsætter kriterierne for præmiebeløbene samt betingelserne for præmieudbetaling mv.
Præmiebeløb
Størrelsen af præmiebeløbet afhænger af målopfyldelsen samt af
antallet af elever i 9. klasse i det enkelte skoleår:
Antal elever i 9.
klasse:
Præmiebeløb:

Under 50 elever

1,3 mio. kr.

Fra 50 elever til
og med 100 elever
1,4. mio. kr.

Over 100 elever

1,5 mio. kr.

Målopfyldelse og afrapportering for puljens andet år
Præmiebeløbet udbetales i puljens andet år, når det er dokumenteret,
at der i forhold til baseline er sket reduktion på mindst 10 procentpoint i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert
af fagene dansk og matematik.
Derudover skal de enkelte skoler årligt afrapportere kort status for
skolens arbejde med indsatser i forhold til løft af fagligt svage elever. Afrapporteringen er en forudsætning for præmieudbetaling og
skal have fokus på en beskrivelse af den iværksatte indsats, herunder
de anvendte metoder.
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Opgørelsen af målopfyldelsen foretages individuelt for de enkelte
skoleår. Dermed kan skoler, som ikke opfyldte betingelsen første år,
således godt opnå præmien i det andet år.
Regnskab
Der skal ikke aflægges regnskab for udgifter, der er afholdt af præmiebeløbet.
Supplerende oplysninger
Sygeprøver
Da skolen allerede har opnået tilskud, vil resultaterne fra sygeprøver
ikke få betydning for skolens ret til tilskud i år.
Yderligere information
På puljeudmeldingssiden ”Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen (skolepuljen)” på www.uvm.dk findes yderligere administrative oplysninger relateret til ordningen, herunder link til skabelonen for afrapporteringer, bekendtgørelsen, aktstykket om puljen,
information om inspirationsprogrammet mv.
Henvendelser om tilskuddet
Eventuelle spørgsmål om inspirationsprogrammet kan rettes til læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på laeringskonsulenterne@uvm.dk.
Administrative spørgsmål, herunder spørgsmål om præmieudbetaling
mv., skal ske til puljefou@uvm.dk. Projektnummer og projekttitel skal
angives i e-mailens emnefelt.
Med venlig hilsen
Claudia Bjerrum
Center for Institutionsdrift og Administration
Overassistent
Direkte tlf: +45 33 92 53 51
Claudia.Bjerrum@stukuvm.dk
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