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Skolens udtalelse om tilskud til personlig assistance 
 

 

Kortlægning af elevens behov for personlig assistance i undervisningen  

Beskrivelse af den personlige assistance 
Her skal du beskrive, hvad der gør, at eleven har behov for personlig assistance til at overvinde praktiske 
vanskeligheder i forbindelse med undervisningen. Du skal også beskrive hvornår og hvordan skolen planlægger at 
iværksætte den personlige assistance i skoleåret.  
 
Du skal beskrive følgende: 
 

 Elevens vanskeligheder og hvorfor eleven har behov for personlig assistance 
 Hvordan skolen planlægger at anvende den personlige assistance til at støtte eleven til at overvinde 

praktiske vanskeligheder 
 Om det er i særlige fag eller konkrete tidspunkter/lektioner i løbet af dagen, hvor eleven har behov for 

assistance til at overvinde praktiske vanskeligheder 
 Hvem der giver eleven den personlige assistance 
 Hvordan eleven og forældrene er blevet inddraget i forbindelse med planlægningen.  

 
Skriv her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamoplysninger 

Skolens navn  

Elevens navn  

Elevens CPR-nummer  

Klassetrin  

Skoleår  
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Plan for den personlige assistance  

Er der planlagt ændringer i støttebehovet i løbet af året? 
Her kan du angive, hvis der er særlige aktiviteter i løbet af skoleåret, hvor du ved, at behovet for personlig 
assistance ændrer sig væsentligt. Fx kan der være behov for mere eller mindre støtte i forbindelse med lejrskoler 
eller ekskursioner. Du skal beskrive, hvorfor støttebehovet ændrer sig og hvordan skolen planlægger at 
imødekomme det ændrede støttebehov.  
 
I forbindelse med lejrskole kan der højest bevilges tilskud til 8 timer dagligt svarende til et indhold fra 8-16. Hvis 
eleven i forvejen er tildelt tilskud skal dette modregnes i forbindelse med lejrskoleopholdet. 
 
Skriv her: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor mange timer søges der tilskud til? 
Tilskuddet til personlig assistance bliver bevilget ud fra elevens behov for støtte i relation til undervisningen. 
Det antal timer, der søges om skal derfor udelukkende forholde sig til støttebehovet i undervisningen. Der kan 
ikke bevilges tilskud til frikvarterer, SFO eller andre aktiviteter uden for den egentlige undervisningstid. 
 
Nedenfor skal du angive, hvor mange timer á 60 minutter pr. uge, skolen planlægger at give eleven personlig 

assistance i forbindelse med undervisningen. 

Antal timer pr. uge  

 

Dato og underskrift 

Dato  

Funktion, titel og navn  

Underskrift  
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