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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 10. september 2019.

a. Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b.
nævnte forslag til fordeling af udlodningsmidlerne til undervisning inden for et samlet beløb på
16.024.090 kr. Udgifterne afholdes af udlodningsfonden til undervisning, jf. § 07.18.03. Undervis-
ningsministeriets fond til undervisningsformål.

b. I henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
anvendes 20,7 procent af overskuddet fra Danske Spil og Klasselotteriet, der tilfalder gruppe 3 af
overskudsmodtagerne, til undervisningsformål. Midlerne fordeles af børne- og undervisningsministe-
ren med godkendelse af Finansudvalget.

Udlodningsmidler til undervisning udgør i 2019 16.024.090 kr. og anvendes til fordeling som pro-
jekttilskud efter ansøgning samt til afholdelse af administrationsudgifter. Beløbet er sammensat såle-
des:

Beløb/ kr.
20,7 pct. til undervisning 13.350.783
Overført fra 2018 1.673.307
Midler til administration 1.000.000

Midler, som skal fordeles som projekttilskud, udgør 15.024.090 kr. Beløbet foreslås udmøntet i 2019
til følgende formål:

Styrket læring for udsatte børn og unge

Der er behov for at styrke mulighederne for at give en god undervisning til elever, der har det
svært fagligt eller socialt. Indsatsområdet omfatter udvikling af materialer, redskaber og undervis-
ningsforløb, der kan fremme udsatte børn og unges skole- og uddannelsesforløb. Formålet med
indsatsområdet er at understøtte underviserne i at kunne gennemføre en differentieret undervisning
med særligt fokus på læring hos børn og unge med vanskeligheder og på de færdigheder, normer
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og værdier, der er nødvendige for at deltage i de sociale og faglige fællesskaber i skole og uddan-
nelse.

c. Fordelingen af udlodningsmidlerne på temaer forudsættes i Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om
udlodning af overskud og udbytte fra lotteri forelagt Finansudvalget.

e. Med henvisning til foranstående anmodes om tilslutning til den foreslåede anvendelse af Børne- og
Undervisningsministeriets andel af udlodningsmidlerne til undervisning. Udgifterne afholdes af §
07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål.

f. I henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af undervisningsministeren direkte for Finansud-
valget.

København, den 10. september 2019

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Allan Gade

Til Finansudvalget.
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