
SEKRETÆR OG FORRETNINGSFØRERKURSUS. 

2019



Disposition

• Ny bemanding i Slots- og Kulturstyrelsen

• Skoleårets elevtal – stigning på alle områder. 

• Nye skoler på vej – bl.a. seniorhøjskoler

• Puljer – eks. energi, moms, barsel m.v. 

• Støtte til specialundervisning – nu i Styrelsen. 

• Temaer for tilsyn



Bemanding fra 2020 i højskoleteamet. 

Enheden for museer og folkeoplysning

HøjskoleteametHøjskoleteamet

Vakant.
Støtte til 

specialunder
visning m.v. 

Jeppe Lau 
Nielsen

Statsstøtte 
og puljer

Ole Wille
Tilsyn og 

godkendelse

Slots- og Kulturstyrelsen



Elevtallets udvikling 

Finansloven 2019 (skøn)

Finansloven 2019 (faktisk 

aktivitet)

Finansloven 2019 (ændring ml. 

skøn og faktisk)

Takst

Antal 

årselever i 

skoleåret 

2018/2019 

(ud fra 

2017/2018) kr.

Antal årselever i 

skoleåret 

2018/2019 kr.

Antal 

årselever kr.

Driftstakster 5.491 514.911.191,0 5.807 542.916.704 316 28.005.513

Driftstilskud, takst 1 –

Elever der har gennemført 

kurser af 1 uges varighed 

eller mindre end 2 uger. 

39.167 673

26.359.391 736 28.826.912 63 2.467.521

Driftstilskud, takst 2 -

Elever der har gennemført 

mindst 2 og mindre end 

12 uger af et kursus.

60.720 253

15.362.160 269 16.333.680 16 971.520

Driftstilskud, takst 3 -

Elever der har gennemført 

mindst 12 uger af et 

kursus.

103.656 4565

473.189.640 4802 497.756.112 237 24.566.472



Nye skoler på vej

• 3 seniorhøjskoler har ansøgt:

• Liselund Højskole

• Rude Strand Højskole

• Sønderjyllands Seniorhøjskole. 

• 3 øvrige ansøgninger behandles:

• Højskolen på Mors

• Løgumkloster Højskole

• Sports/adventurehøjskolen, 



Puljeadministration

Følgende puljer administreres:

• Energipuljen – 2019-2022

• Momspuljen – hvert år i august 

• Barselspuljen (fonden) hvert år i november 



Støtte til specialundervisning og elever 
med svært handicap (SPS) 

• Højskolelovens § 27 stk. 1 og 2. 

• 1. januar 2020 er tilskud og tilsyn samlet i Styrelsen. 

• Revisorundersøgelse pågår. 

Skolerne skal forvente:

• Ændret IT-system til ansøgninger og udbetalinger.

• Udfordringer med indkøring og overgang til ny styrelse. 

• Øget tilsyn med skoler der modtager SPS. 

• På sigt ændret vejledning eller lovgivning



Mulige emner for kommende tilsyn

• Skolernes vedtægter. Er de i modstrid med standardvedtægter. 

• Opfølgning på afgørelser om skolernes medarbejderboliger. 
Opfylder de skoler, der har fået tidsfrister, deres forpligtelser. 

• Forvaltning af skolens midler. Eksempelvis anvendelse til aflønning af –

eller tilskud til – elever, sponsorstøtte, anbringelse af likvide midler m.v. 

• Anvendelse af støtte til specialundervisning (SPS). Nyt 

tilsynsområde i SLKS,  der skal laves praksis på. 

• M.fl. 


