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2. runde af forsøgsprogrammet om turboforløb for fagligt udfordrede
elever, skoleåret 2017/2018 er nu afsluttet. Formålet med forsøget er at
give ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin mulighed for at deltage
i et intensivt turboforløb og samtidig opnå sikker viden om effekten af
forskellige modeller for turboforløb på faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.
Udbetaling af tilskud baseres på en samlet vurdering af de enkelte skolers
deltagelse i forsøget.
På baggrund af skolens deltagelse i forsøgets aktiviteter - og i overensstemmelse med bevillingsbrevet af november 2017 - udbetaler Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet (STUK) til kommunen:
85.680,00 kr.
Deltagende skole: Farsø Skole (Inst.nr.: 809001)
Kommunen har ansvaret for at sikre, at tilskudsmidlerne videreføres til
skolen.
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Detaljeret redegørelse for beregning af tilskud til udbetaling samt uddybende forklaringer fremgår nedenfor.
Deltagende skole:

Farsø Skole

A. Antal deltagende hold og elever
Tilsagn om tilHold størrelse
skud
15-20 elever
85.680
10-14 elever
57.360
I alt
143.040

Antal elever
17
Udgået
17

B. Korrektion i det maksimale tilskudsbeløb før udbetaling
Kriterium 1
Måltal
Optalte antal delOpkvalificeringsforløb
tagerdage
15-20 elever
Min. 6 dage
10-14 elever
(tom)
Korrektion i tilskudsbeløb i alt (opkvalificering):
Kriterium 2
Spørgeskema

Gennemsnitlig
svarprocent

Maksimale tilskud
85.680
0
85.680

Korrektion i tilskudsbeløb

6
(tom)

0
0

Afgørelse

Korrektion i tilskudsbeløb

15-20 elever
82%
Fuldt tilskud
10-14 elever
(tom)
(tom)
Korrektion i tilskudsbeløb i alt (spørgeskemaer):
Tilskud til udbetaling

Ad A. Antal deltagende hold og elever – tilsagn om tilskud
Størrelsen af de oprindelige tilsagn om tilskud tog afsæt i antal elever på
de tilmeldte hold, hvor hold med 10-14 elever vil kunne udløse 57.360
kr. pr. hold, mens hold med 15-20 elever vil kunne udløse 85.680 kr. pr.
hold.
Hvis antallet af deltagende elever i løbet af forsøgsperioden blev ændret
fra 15-20 til 10-14 reduceres det maksimale tilskudsbeløb pr. hold.
Ad B. Korrektion i det maksimale tilskudsbeløb før udbetaling
Ifølge bevillingsbrevet fra november 2017 med tilknyttede materialer skal
der opfyldes en række betingelser for at kunne få udbetalt det maksimale
tilskudsbeløb.
Beregning af tilskudsbeløb til udbetaling tager udgangspunkt i følgende
vurderingskriterier:
 Kriterium 1. Gennemførelse af opkvalificering af lærere og/eller pædagoger og to ugers turboforløb med dertilhørende opfølgning.
 Kriterium 2. Besvarelse af spørgeskemaer tilknyttet forsøget, hvor
følgende gør sig gældende:
Afgivet ledelseserklæring

0
0
85.680
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Skolen har afgivet en ledelseserklæring om, at tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt og at tilskuddet er anvendt til formålet. Tilskudsbetingelsen anses som opfyldt.
Ad Kriterium 1: Gennemførelse af opkvalificering, turboforløb og opfølgningsforløb
Opfyldelsen af kriteriet vægter med 80% af det maksimale tilskudsbeløb
ved beregning af tilskuddet til udbetaling.
I grundforudsætningerne for økonomiberegningerne forudsættes deltagelse i opkvalificeringsforløb i Silkeborg og/eller København svarende til
mindste 6 deltagerdage for hold med 15-20 elever og 4 deltagerdage for
hold med 10-14.
Udbetalingsbeløbet justeres i overensstemmelse med manglende opfyldelse af deltagelsen i opkvalificeringsforløbet. For hver dag, en skole ikke
har deltaget i den påkrævede opkvalificering, fratrækkes 1.680 kr. (7 timer á 300 kr. med UVM-tilskudsandel på 80%).
Ad Kriterium 2: Besvarelse af spørgeskema
Opfyldelsen af kriteriet vægter med 20% af det maksimale tilskudsbeløb.
Målopfyldelsen vurderes ud fra den gennemsnitlige svarprocent i tre
spørgeskemaer omfattende før- og eftermålinger blandt elever om personlige og sociale kompetencer samt blandt lærere om implementering af
indsatsen og skolens implementeringsmiljø.
Besvarelse af spørgeskema – fortolkning af målopfyldelse
Gennemsnitlig svarprocent Udløser
Tilskudsandel*
[75%; 100%]
Fuldt tilskud
100%
[50%; 75%]
Reduceret tilskud
50%
[0%; 50%]
Intet tilskud
0%
* Tilskudsandelen ganges med den del (vægt) af tilskuddet, som er omfattet af kriterium 2.
Dvs. med 17.136 kr. for hold på 15-20 elever og 11.472 kr. for hold på 10-14 elever.

3. Henvendelser om tilskuddet
Alle henvendelser til ministeriet om tilskuddet skal ske til puljefou@uvm.dk. Projektnummer og projekttitel skal angives i e-mailens
emnefelt.
Med venlig hilsen
Knud C. Jensen
Økonomisk-Administrativt Center
ekspeditionssekretær
Direkte tlf: +45 33 95 46 16
Knud.C.Jensen@stukuvm.dk

