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Vedr. Sydslesvigske elever på efterskole og støttesatserne til efterskoleophold.
Skoleforeningen yder økonomisk støtte til elever fra Sydslesvig, som tager et år på efterskole og ikke er
berettiget til statsstøtte fra Danmark.
Støttesatserne, som de ser ud ved Skoleforeningen, er identiske med satserne fra Danmark – vi følger
efterskoleforeningens satser.
Eksempel på beregning i 2017-2018
Trin Indkomst i kroner
1

0.-340.000 kr.

Støtte i DK
1205 kr. pr. uge

Får en elev denne højeste støttesats, udgør det 50.610 kr. for et helt skoleår. Antager vi, at
efterskoleåret i alt koster 96.000 kr., er forældrenes egenbetaling 45.390.
Dette støttebeløb på 1205 er en stigning i forhold til skoleåret 2016-2017, hvor det højeste støttebeløb
var 1162 kr. pr. uge, altså 48.804 kr. for et helt efterskoleår.
Der har i de sidste år været færre afsted på efterskole, end der har været budgetteret med. Der har ikke
været nok ansøgninger. Vi vil i Sydslesvig aldrig komme op på en kvote som i Danmark, hvor op til ca.
40% af en 10. årgang tager på efterskole. Dette har sikkert også kulturelle grunde. Men det er også
vores klare formodning, at grunden til, at der ikke er så mange der søger som der er midler til, er
økonomiske.
En familie på overførselsindkomst eller fuldtidsjob til mindsteløn vil altid have færre penge end en
familie i samme situation i Danmark. Derfor mener vi, at støttesatserne for dem med lavest indkomst,
bør være højere. Der skal være ekstra støtte til dem, der aldrig nogensinde ville sende deres barn afsted
på efterskole af økonomiske grunde – selvom barnet faktisk er en potentiel efterskolekandidat.
I 2016-2017 var 2/3 af de ansøgere, som modtog støtte fra Skoleforeningen i den nedre
indkomstgruppe, som fik højeste støttesats.
I henhold til de danske støttesatser, gøres der ikke forskel på om man har tjent 150.000 kr. eller 340.000
kr. Alle får det samme i støtte. Dette system giver ikke mening i en sydslesvigsk kontekst.
Forslaget er, at inddele dette trin i flere indkomstgrupper. Se næste side.
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