
Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 

fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund 

af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 

COVID-19 fripladstilskud kan søges til: 

a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske 
forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 

b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små 
virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund 
af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19. 

 
Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. 
 
Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på 

forældrebetalingen.  

Den ansøgende forælder skal opbevare dokumentation, (f.eks. opsigelse, regnskabsdokumentation eller 

lign.) for den økonomiske påvirkning som følge af COVID-19 og varigheden heraf, indtil 31. december 2022. 

Ansøgningsskema og vejledning findes på skolens hjemmeside. 

 

Bekræftelse af forsat COVID-19 fripladstilskud 

Når ansøgningsskemaet er udfyldt og afleveret på skolens kontor, skal du/I hver måned senest den 5. i 

måneden, sende en mail til skolens kontor: info@idestrup-privatskole.dk med nedenstående tekst: 

Jeg Ansøgers navn bekræfter hermed, at jeg fortsat ønsker at opretholde min ansøgning om COVID-19 

fripladstilskud og tilkendegiver hermed, at jeg fortsat opfylder en af nedenstående betingelser: 

 

Jeg har oplevet en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold som følge af COVID-19:  

-   på grund af egen ledighed som følge af COVID-19 eller 

-   på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang i egen selvstændig virksomhed som følge af 

COVID-19. 

 

Tro og love-erklæring 

Nærværende erklæring afgives, under strafansvar efter straffelovens §81 d og § 163.  

Jeg erklærer med returneringen af denne mail, at ovenstående oplysninger er korrekte.  
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