Til: Erhvervsskoler med kostophold og Håndværker-Skolehjemmet
Marts 2019

Der kommer nye kost- og logiregler på AUB
Vi skriver til jer for at orientere om, at der fra den 1. juli 2019 kommer nye regler, som vil gøre det nemmere
for jer at modtage dækning af beløb for elevers kostophold i forbindelse med erhvervsuddannelser.
De nye regler gælder for erhvervsskoler med kostophold og Håndværker-Skolehjemmet.
Hvis opholdet starter den 30. juni 2019 eller før, skal I administrere efter de nuværende regler. Det vil sige, at
hvert kostophold indberettes enkeltvis til AUB, som udbetaler for elevens ophold til arbejdsgiveren.

De nye regler gælder fra juli 2019
Hvis kostopholdet starter den 1. juli 2019 eller senere, skal der administreres efter de nye regler.
I skal fortsat godkende eleven til kostopholdet. Men fremover refunderer AUB skolen direkte ud fra en
opgørelse, som I skal udarbejde månedsvis og samlet over elevernes gennemførte kostophold. I vil med de
nye regler modtage udbetaling direkte fra AUB på baggrund af de månedlige opgørelser. I skal derfor ikke
længere opkræve betaling fra elev eller virksomhed for de ophold, der er startet fra og med den 1. juli 2019.

Systemtilpasning
Regelændringerne vil også betyde, at jeres system skal kunne administrere efter de nye regler for ophold fra
den 1. juli 2019. Det skal ske samtidigt med, at I skal administrere efter de nuværende regler for kostophold,
som er startet før den 1. juli 2019, hvor skolen fakturerer elev eller virksomhed.
Når alle de kostophold, der er startet før den 1. juli 2019, er afsluttet af skolen, er der ikke længere behov for
at indberette kostophold enkeltvis til AUB. I bør derfor tage højde for dette ved valg af leverandør af
studieadministrativt system.
Vi forventer at have en digital løsning klar til indberetning af de månedsvise opgørelser i løbet af efteråret
2019. Der bliver tale om en fælles offentlig digital løsning, der ikke kræver særskilt systemintegration fra
jeres side. I vil modtage nærmere information senere.
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