
Dato

Ansøgning om godtgørelse for 
skoleundervisning
efter lov om integrationsgrunduddannelse
(IGU)

Kommunens navn og adresse
KLE 32.26.08G01 • Sagsidentifikation

1. Oplysninger om ansøger

2. Oplysninger om ansøgers IGU-forløb 

Navn

Adresse

Personnummer

Kopi af undervisningsplan og/eller
dokumentation fra uddannelsesstedet er vedhæftet Nej Ja

Virksomhedens navn og adresse

3. Ansøgning om godtgørelse

Udarbejdet af KL Side 1 af 3

IN 231 (11/2016-2) 

IGU-forløb skal indeholde undervisning svarende til 20 uger i løbet af 2 år. Når du deltager i skoleundervisning, modtager 
du ikke løn. I denne periode har du i stedet mulighed for at få en uddannelsesgodtgørelse. Godtgørelsen svarer til den 
sats, du ville have modtaget i integrationsydelse og er således afhængig af din forsørgerstatus. 
Du skal indgive en ansøgning for hver måned, du har modtaget skoleundervisning. Kommunen udbetaler godtgørelsen 
månedsvis bagud.

E-mail Telefonnummer

CVR-nummer

Telefonnummer

E-mail

Dato for påbegyndelse af praktikstilling

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for den undervisning du efter undervisningsplanen har gennemført eller skal 
gennemføre inden for den kalendermåned, ansøgningen omfatter. Dokumentation for undervisning kan bestå af en kopi 
af undervisningsplanen og/eller dokumentation fra uddannelsesstedet. Kommunen udbetaler godtgørelse for skoleunder-
visningstimer, der afholdes i den pågældende måned, efter ansøgningen er indgivet på baggrund af en tro- og loveerklæ-
ring.

Jeg søger om godtgørelse for deltagelse i skoleundervisning og modtager i dette tidsrum ikke løn fra virksomheden

Ansøgningsperioden

Fra Til Antal dage 

Uddannelsessted

Uddannelsestype

Ansøgningsperioden

Fra Til Antal dage 

Uddannelsessted

Uddannelsestype

Danskuddannelse AMU AVU/FVU/HF

Danskuddannelse AMU AVU/FVU/HF

5
7
0
8
4
1
0
0
3
8
8
7
7

Tidligere indgivet
og stadig gældende



4. Tro- og loveerklæring

Jeg erklærer hermed, at de afgivne oplysninger er rigtige
Dato og underskrift

5. Forbeholdt bopælskommunen
Uanset om skoleundervisningen er afholdt på det planlagte tidspunkt, har udlændingen ret til godtgørelse herfor, medmin-
dre udlændingen modtager løn fra ansættelsesvirksomheden for det samme tidsrum. Kommunen konstaterer dette ved 
opslag i eIndkomst.
En undervisningstime på danskuddannelser, AVU, FVU og HF skal ganges med 2, da der skal indgå tid til forberedelse i 
opgørelsen. Faktoren er 1 for en undervisningstime på AMU.

Godtgørelse i forbindelse 
med skoleundervisning

Sagsidentifikation Godtgørelsesperiode fra - dato Godtgørelsesperiode til - dato

Ansøger

Ansøger forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og 
forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 10, stk. 3.1

Ansøger forsørger eget barn i hjemmet og har ikke erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og 
forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 10, stk. 3.2

Ansøger er enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, stk. 1,
nr. 1 eller § 5a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Ansøger er enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden 
for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnetil-
skud

Andet

Godtgørelse bevilges efter
Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) § 10 Godtgørelse bevilges ikke

Beløb Udbetalingsdato Regnskabsår Finanskonto

Anvist • Dato og initialer Attesteret • Dato og initialer Bemærkning

Udarbejdet af KL Side 2 af 3

IN 231 (11/2016-2) 

Ansøgningsperioden

Fra Til Antal dage 

Uddannelsessted

Uddannelsestype

Danskuddannelse AMU AVU/FVU/HF

3. Ansøgning om godtgørelse (forts. fra side 1)



Udarbejdet af KL Side 3 af 3

IN 231 (11/2016-2) 

Godtgørelse for perioder med skoleundervisning
§ 8. I de perioder af integrationsuddannelsesforløbet, 

hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisn-
ing, modtager udlændingen en godtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om godtgørelse, jf. stk. 1, indgives af 
udlændingen til dennes bopælskommune. Der indgives 
en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har 
modtaget skoleundervisning.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for 
den undervisning, udlændingen efter skoleundervisning-
splanen har gennemført eller skal gennemføre inden for 
den kalendermåned, ansøgningen omfatter. Kommunen 
udbetaler godtgørelse for skoleundervisningstimer, der 
afholdes i den pågældende måned, efter ansøgningen er 
indgivet på baggrund af en tro- og loveerklæring.

Stk. 4. Uanset om skoleundervisningen er afholdt på det 
planlagte tidspunkt, har udlændingen ret til godtgørelse 
herfor, medmindre udlændingen modtager løn fra ansæt-
telsesvirksomheden for det samme tidsrum. Kommunen 
konstaterer dette ved opslag i eIndkomst.

Stk. 5. Uanset om udlændingen har fravær fra skoleun-
dervisningen f.eks. på grund af sygdom, har udlændingen 
ret til uddannelsesgodtgørelse, medmindre fraværsperi-
oden er dækket af en offentlig ydelse.

Beregning og udbetaling af godtgørelse
§ 9. Uddannelsesgodtgørelsen udbetales af udlændin-

gens bopælskommune og beregnes på grundlag af time-
satserne i § 10 og beregningsreglerne i § 11.

Stk. 2. Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis 
bagud.

Stk. 3. Er de oplysninger, kommunen har modtaget 
om undervisning, timeantal m.v., ikke i overensstem-
melse med de faktiske forhold, kan kommunen foretage 
regulering i godtgørelsen for de efterfølgende måneder. 
I de tilfælde, en sådan regulering ikke er mulig, træffer 
kommunen afgørelse om tilbagebetaling af udbetalt godt-
gørelse.

Godtgørelsens størrelse
§ 10. Til udlændinge, der forsørger eget barn i hjemmet 

og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 
udbetaler kommunen 75,00 kr. pr. time som beregnet 
efter reglerne i § 11.

Stk. 2. Til udlændinge, der forsørger eget barn i hjem-
met og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 
efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af 
børnebidrag, udbetaler kommunen 52,50 kr. pr. time som 
beregnet efter reglerne i § 11.

Stk. 3. Til udlændinge, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 
2, udbetaler kommunen 37,50 kr. pr. time som beregnet 
efter § 11, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Til en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret 
til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i § 5, 
stk. 1, nr. 1, eller § 5a i lov om børnetilskud og forskuds-
vis udbetaling af børnebidrag, udgør godtgørelsen for 
en måned den sats, som den enlige forsørger ville have 
haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og 
forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt, det vil 
sige 75,00 kr. pr. time. Det samme gælder for en enlig for-
sørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, 
som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter 
lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetil-
skud og forskudsvis udbetaling af børnetilskud.

Stk. 5. Satserne i stk. 1-4 er anført i 2016 pris- og 
lønniveau og reguleres årligt af Udlændinge, Integra-
tions- og Boligministeriet i henhold til lov om en satsreg-
uleringsprocent.

Beregning af omfanget af skoleundervisning
§ 11. . Ved opgørelsen af antallet af ugers skoleun-

dervisning, jf. § 6, og uddannelsesgodtgørelsen, jf. § 9, 
ganges antallet af undervisningstimer med den i stk. 2 
eller 3 anførte faktor.

Stk. 2. Faktoren er 2 for undervisningstimer, der omfat-
ter:
1) Undervisning i henhold til lov om danskuddannelse for 

voksne udlændinge m.fl .
2) Almen voksenuddannelse efter lov om almen vokse-

nuddannelse,
3) Anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i 

almen voksenuddannelse, og
4) Hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen 

(avu-loven).
Stk. 3. . Faktoren er 1 for undervisningstimer under 

arbejdsmarkedsuddannelse, der gennemføres efter lov 
om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om integrationsuddannelse efter
lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og virksomhedsbonus

efter intgrationsloven
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