
 

Skanderborg Kommune 
Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 
Tlf.: 8794 7000 

Ansøgning om godtgørelse under 

integrationsgrunduddannelse 
efter lov om integrationsgrunduddannelse § 10 

 

Personoplysninger 
Navn 

 
Personnummer 

 
Adresse 

 
Telefonnummer 

 
Navn på evt. ægtefælle/samlever 
 

Personnummer 
 

 

Uddannelsesoplysninger 
Uddannelsesinstitutions navn 
 
Uddannelsesinstitutions adresse 
 

 

Skoleperiode 
Fra dato 
 

Til dato 
 

 

Oplysninger afgivet af 
Uddannelsesinstitution – dato, underskrift og stempel 
 
 
 
 

 

 

Transport 

 
Ansøger om transport i forbindelse med skoleperiode                                                                                       
(der kan udbetales op til billigste offentlige transportmiddel) 
 

 

Erklæring og underskrift 

Jeg erklærer, at de ovenstående oplysninger er korrekte 
 
 
 
 
 
Ansøger – Dato og underskrift 

 

  



 

Skanderborg Kommune 
Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 
Tlf.: 8794 7000 

Ansøgningen udfyldes af ansøger og uddannelsesinstitutionen og returneres til: 

Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg 

 

Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) 
 

Kapitel 3 Godtgørelse, virksomhedsbonus og finansiering  

§ 10 stk. 1 

I de perioder af integrationsuddannelsesforløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager 

udlændingen en godtgørelse. 

 

Stk. 2 

Ansøgning om godtgørelse indgives af udlændingen til dennes bopælskommune og skal indeholde fornøden 

dokumentation for deltagelse i skoleundervisningen. Kommunen udbetaler godtgørelsen 

 

Stk. 3 

Godtgørelsen for 1 måneds undervisning udgør 

1. 12.259 kr. før skat, for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 

efter Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 

2. 8.579 kr. før skat, for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra 

børnetilskud efter Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 

3. 6.130 kr. før skat for andre personer 

 

Stk. 4 

For 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 forskudsvis udbetaling af børnebidrag, udgør godtgørelsen for 1 måned den sats, som den 

enlige ville have haft ret til, hvis betingelserne i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var 

opfyldt. Det samme gælder for en 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 børnebidrag. 

 

Stk. 5 

Staten afholder kommunens udgifter til godtgørelse efter stk. 3 og 4 

 

Stk. 6 

Godtgørelsen efter stk. 3 og 4 er fastsat i 2016-niveau og reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar med 

statsreguleringsprocenten efter Lov om statsreguleringsprocenten 

 

Stk. 7 

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om godtgørelse under skoleforløb, herunder 

godtgørelsens beregning, og bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb, jf. stk. 6 

 

Stk. 8 

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om dækning af transportudgifter for 

udlændinge, der deltager i skoleuddannelse under integrationsgrunduddannelsen 

 

Stk. 9 

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte nærmere 

regler om deltagerbetaling i henhold til anden lovgivning i forbindelse med udlændingens deltagelse i skoleundervisning 

under integrationsgrunduddannelsen, herunder om udlændingens fritagelse fra betaling af deltagerbetaling, om 

fravigelse af krav om indbetaling af deltagerbetaling som betingelse for at kunne deltage i undervisning, om statens 

dækning af uddannelsesinstitutionens manglende indtægt fra deltager betalingen og om administration af ordningen. 

 

Stk. 10 

Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge-, integrations- og boligministeren 

nærmere regler om anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision. 


