
Giv livsflammen videre 
Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte  
mennesker i Danmark til en bedre tilværelse.  
På den måde er du med til at give livsflammen videre.

ARV OG  
TESTAMENTE



Giv livsflammen videre

Det har vital betydning for Kofoeds Skole at modtage arv, og vores sociale 
arbejde overlever i høj grad takket være mennesker, hvis bidrag har holdt liv i 
Kofoeds Skoles arbejde lang tid efter, at de selv er gået bort.

Ved at oprette et testamente bestemmer du selv, hvad der skal ske med dine 
penge, når du dør. Samtidigt ved dine pårørende præcis, hvordan midlerne skal 
gøre nytte. Når du testamenterer til Kofoeds Skole, er du med til at sikre, at vi 
også i fremtiden kan hjælpe sociale udsatte mennesker i Danmark til en bedre 
tilværelse.

DET GØR VI
På Kofoeds Skole gør vi det mere overskueligt og tilgængeligt at finde vej til et 
bedre liv. Det gør vi blandt andet gennem undervisning, rådgivning, akuthjælp 
og meningsfulde fællesskaber, som er vigtigt for menneskers udvikling og  
selvværd.
 
Skolens princip går ud på at finde det positive og stærke i hver enkelt elev, så de 
kan finde deres personlige engagement og vilje til at hjælpe sig selv.  
Hjælp til selvhjælp, kalder vi det.

Hver dag kommer mere en 700 socialt udsatte mennesker på Kofoeds Skole 
landet over, for at få hjælp til en bedre tilværelse.  At være socialt udsat i  
Danmark betyder ofte at man er fanget i ensomhed. Det kan blandt andet  
skyldes manglende netværk, alkohol- og stofmisbrug, fysiske og psykiske  
problemer eller hjemløshed. 



DET GÅR DIN ARV TIL
Med din arv til Kofoeds Skole er det f.eks. muligt at starte nye projekter og 
hjælpe eleverne individuelt med en lang række konkrete tilbud.

‘På Kofoeds Skole er man noget værd 
- uanset hvem man er. Selovm man 
måske har en belastet fortid og har 
svært ved at klare nogle ting, så får 
man lov til at være her og fungere.  
Det synes jeg er meget givende.’
  
 - Elev, Keramikværkstedet

‘Da jeg kom på Kofoeds Skole fandt 
jeg ud af, at der var et kæmpemæssigt 
antal kvadratmeter med tilbud om 
hvad-som-helst inden for lærdom.  
Det er et super sted at være.’  
            
 - Elev, Grafisk Workshop

‘Man blomstrer op efter kort tid. Der er 
ikke nogen, der får lov til at sidde og 
være kede af det – så er der nogen, der 
kommer over og spørger, hvordan det 
går. Det synes jeg er dejligt.’
             
 - Elev, Produktionsværkstedet

Akut hjælp til hårdt udsatte
(f.ek.s mad, tøj, tandlægehjælp, bad, osv.)

Hjælp til hjemløse  
(f.eks. nødherberg, rådgivning og boligtilbud)

 

Særlige tilbud til unge udsatte
(bl.a. ungdomsboliger og studievejledning)

Undervisning og kurser
(mere end 130 forskellige tilbud)

Netværk og nye  
fællesskaber

(fokus på de sociale relationer) 

Rådgivning og vejledning 
(f.eks. juridisk bistand og psykologhjælp)

Optræning til arbejdsmarkedet
(f.eks. erhverserfaring fra vores værksteder)

Styrket sundhed, kost og motion
(med fokus på personlig livsstilsændring)

Hjælp til jobsøgning
 (f.eks. jobtræning og jobsøgningskurser)

Sociale arrangementer  
(f.eks. markedsdage og famile- og sommerlejre)



SÅDAN GØR DU
I princippet kan du selv skrive dit testemente, men vi anbefaler, at du får hjælp 
af en advokat for at sikre, at testamentet er udformet korrekt og ikke risikerer at 
blive erklæret ugyldigt.  
På Kofoeds Skole har vi stor erfaring med behandling af arvesager og stiller 
gratis advokatbistand til din rådighed.

SPØRGSMÅL OG SVAR
KAN JEG ÆNDRE MIT TESTAMENTE?
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit testamente. Hvis du opretter et 
testamente i fællesskab med din ægtefælle/partner, skal det fremgå af testa-
mentet, om længstlevende senere skal have mulighed for at ændre testamentet.

HVAD SKER DER MED INDBO OG VÆRDIGENSTANDE?
Hvis du har valgt at testamentere indbo, ejendom, værdipapirer eller lignende 
til Kofoeds Skole, får vi som udgangspunkt værdierne omsat til penge, så arven 
kan komme flest muligt til gavn. Men nogle gange uddeler vi fx tøj eller møbler 
til elever, som har brug for det.

KAN JEG BESTEMME, HVAD PENGENE SKAL GÅ TIL?
Ja. Det er til enhver tid muligt at øremærke en testamentarisk gave til en særlig 
elevgruppe, projekt eller værksted/afdeling.  
På vores hjemmeside www.kofoedsskole.dk kan du finde information om de 
formål, vi arbejder for. Kontakt gerne Kofoeds Skole, hvis du har særlige ønsker.
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Fordelingen af arven efter  
betaling af boafgift.

Fordeling af arven efter  
30% løsningen. www.kofoedsskole.dk/arv

DIT TESTAMENTE
Når du opretter et testamente, sikrer du dig selv og dine efterladte juridisk, 
så din arv bliver fordelt efter dit ønske. Hvis du ikke opretter testamente, vil 
arven automatisk gå til dine arvinger efter loven (ægtefælle/børn/børnebørn/
oldebørn) – eller til staten, hvis du ikke har nogen arvinger. Så hvis du ønsker at 
betænke øvrige arvinger eller en velgørende organisation som Kofoeds Skole til 
hele eller dele af din arv, skal du oprette testamente.

Vidste du: At du ved at testamentere 30% af din arv til Kofoeds Skole kan fritage 
dine øvrige arvinger fra at betale boafgift?

30% LØSNINGEN
Du kan benytte den såkaldte 30% løsning, hvor en velgørende organisation 
(typisk) arver 30% af arven på betingelse af, at organisationen til gengæld 
betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger mod-
tager dermed 70% af arven uden at skulle betale afgift. Løsningen gælder for 
arvinger, der ellers betaler de høje boafgifter på 36,25%, som f.eks. søskende, 
nevøer, niecer, venner og bekendte. 
Du kan derfor både tilgodese slægtninge, venner og Kofoeds Skoles arbejde for 
socialt udsatte, uden at nogen får mindre i arv.



MERE INFORMATION?

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Kofoeds Skole på 
telefon: 41 73 32 72 eller skriv til mathildeh@kofoedsskole.dk

FIND OS HER
    Kofoeds Skole Kofoeds Skole Aalborg  Kofoeds Skole Aarhus 
  Nyrnberggade 1  Ågade 23         Toldbodgade 6 
2300 København S          9000 Aalborg         8000 Aarhus C

Udover afdelingerne her i landet, har Kofoeds Skole flere internationale 
søsterskoler i Polen, Estland, Litauen, Tjekkiet og Armenien.

www.kofoedsskole.dk
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