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Med satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat 18,9 mio. kr. i perioden 
2017-2020 til at udvikle og systematisk afprøve klasserettede me-
stringsforløb for klasser med elever med ADHD, autismespektrumfor-
styrrelser eller lignende vanskeligheder. Forsøgsprogrammet hedder 
Plads til forskellighed.

Ambitionen er at opnå mere viden om tilgange til tidlig inklusion i 
grundskolen ved hjælp af forbedring af elevernes mestring. 

Målet er, at det skal give skolerne et tilbud til deres klasser med elever 
med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskelighe-
der, som kan afholdes inden for skolens egne rammer såvel organisa-
torisk som økonomisk.

I skoleåret 2018/2019 gennemføres forsøgsprogrammet Plads til for-
skellighed med et opkvalificeringsforløb og løbende vejledning. Til 
forsøget er der modtaget tilmeldinger af 470 klasser fordelt på 102 
skoler. 382 klasser fordelt på 77 skoler er udvalgt til at deltaget i for-
søget. Plads til forskellighed gennemføres som et lodtrækningsforsøg, 
hvor nogle årgange modtager indsatsen, mens andre årgange fungerer 
som sammenligningsklasser. Ved lodtrækning er de deltagende klasser 
blevet fordelt på indsatsklasser (188) og sammenligningsklasser (194).
Skolen på La Cours Vej (InstNr.: 147010) deltager i forsøget. Det 
samlede tilskud til skolens deltagelse kan maksimalt udgøre:

kr. 42.000,00

Udgiften afholdes på finanslovens § 20.89.04.33. Mestring af skoledag 
og hverdagsliv.



2

Tilskudsbeløbet er opgjort, som følger: 
Projektansvarlig År-

gang
Resultat af lodtræk-
ning

Antal 
klasser

Maksi-
malt til-
skud/kr.

Irene Hastrup 1 Indsatsklasse 1 39.000

3
Sammenlignings-
klasse 1 3.000

2 42.000
Tilskudsbeløbet er angivet som det maksimale beløb, jf. dog afsnittet 
Udbetaling.

Beløbet afhænger af, om klassen er en indsatsklasse eller en sammenlig-
ningsklasse. Tilskuddet ydes pr. klasse:
Klassetype Tilskud pr. klasse
Indsatsklasse 39.000 kr.
Sammenligningsklasse 3.000 kr.

Vilkår og rammen for tilskud
Tilskudsbeløbet forudsættes anvendt til timer, som er forbundet med 
opkvalificering af ressourcepersoner, og implementering af de nye meto-
der i mestringsforløbet, samt yderligere opgaver i forbindelse med data-
indsamlingsaktiviteter og administration af deltagelsen.

Deltagelse i forsøget forudsætter, at skolens ledelse eller kontaktpersonen 
sørger for:

 At de ressourcepersoner, der gennemfører mestringsforløbet, del-
tager i dataindsamlingsaktiviteter og i opkvalificeringen.

 At de involverede ressourcepersoner får de fornødne timer til at 
deltage i opkvalificeringen samt implementere mestringsforløbet.

 At en repræsentant for skolen deltager i et kick-off-arrangement 
om, hvordan implementeringen af mestringsforløbet på skolen 
kan understøttes, samt hvilke krav der er til dataindsamlingen. 

Opkvalificeringsforløbet starter i september 2018. Datoerne for opkvalifi-
ceringsdagene, dato og sted for kick-off-arrangementet samt information 
vedrørende udpegning af ressourcepersoner sendes til deltagende skoler 
ultimo januar 2018 af VIA University College. Yderligere informations-
materiale til skolerne om forløbet forventes udsendt primo april 2018. 

Oplysninger om aktiviteter i forbindelse med dataindsamling i forsøget 
meldes ud i april 2018 af VIVE. 

Skolens aktive deltagelse i forsøget er en forudsætning for at få tilskuddet 
udbetalt.
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En nærmere beskrivelse af vilkårene for tilskuddet og processen for for-
søget findes i Vejledning om standardiseret forsøg med mestring af skole-
dag og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019. Ved manglende overholdelse af 
vilkår beskrevet i vejledningen samt dette 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 ultimo 2019. Tilskuddet, som udbetales på baggrund af sko-
lens deltagelse, udbetales til kommunen.
 
Beregning af tilskud til udbetaling sker ud fra en samlet vurdering af, i 
hvilket omfang kriterierne for aktiv deltagelse i forsøgsprogrammet er 
opfyldt, og vil bero på følgende kriterier:
Parameter Krav

Vurdering af aktiv 
deltagelse

a) Skolens ledelse skal i et afsluttende spør-
geskema erklære, at forsøget er gennem-
ført som påkrævet, og at tilskuddet er an-
vendt til formålet.

b) De ressourcepersoner, der gennemfører 
mestringsforløbet, skal deltage i den for-
udgående opkvalificering*.

c) En repræsentant for skolen skal deltage i 
et kick-off-arrangement om implemente-
ring af mestringsforløbet. 

Vurdering af aktivitet 
i relation til dataind-
samling

a) Hver af de respektive dataindsamlingsak-
tiviteter skal have en svarprocent på mini-
mum 75 procent.

* Tilskudsbeløbet vil blive justeret i overensstemmelse med deltagel-
sen i opkvalificeringsforløbet. 

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 april 2018 til juni 2019. 
Økonomisk afrapportering
I overensstemmelse med regler i Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 
2017 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Un-
dervisningsministeriets puljemidler mv. (puljebekendtgørelsen) skal der 
ikke aflægges regnskab for anvendelsen af tilskuddet, hvis tilskuddet til 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281


4

skolen er på højst 100.000 kr., da forsøget er et standardiseret forsøgspro-
gram, som det er defineret i § 3 i bekendtgørelsen. 

Jf. § 6 i bekendtgørelsen skal skolen som dokumentation for aktiv delta-
gelse i stedet afgive en erklæring om, at:

 tilskudsbetingelserne i dette bevillingsbrev er opfyldt,
 tilskuddet er anvendt til formålet.

Erklæringen afgives i forbindelse med besvarelsen af forsøgets afslutten-
de spørgeskema til skolens ledelse. 

Bilag
Dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af bilag mv. skal ik-
ke indsendes, medmindre 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 om 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 VIVE: pladstilfor-
skellighed@vive.dk.

Med venlig hilsen

Natallia Haurylava Stegler
Økonomisk-Administrativt Center
Fuldmægtig
Direkte tlf: 3392 7719
Natallia.Haurylava.Stegler@stukuvm.dk

Bilag:
 Vejledning om standardiseret forsøg med mestring af skoledag 

og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019
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