
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 
Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

§ 1
Formål.
Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at 
øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage 
ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2
Undervisningens omfang.
Stk. 1: Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, og fored-
rag for voksne og for børn og voksne sammen, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes efter ministeriets løncirkulære.

Stk. 2: Undervisningsområdet omfatter endvidere  aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrette-
læggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Der er ikke krav om brug af ministeri-
ets løncirkulære.

Stk. 3: Undervisningsområdet omfatter også debatskabende aktiviteter, hvortil der ikke er 
krav om deltagerbetaling eller brug af ministeriets løncirkulære.

Stk. 4: Undervisningsområdet har inden for lovgivningen frit emnevalg, frit lærervalg og frit 
valg mellem tilrettelæggelsesformer.

§ 3
Ansøgningsfrist.
Ansøgningsfristen er den 01.11. i det kalenderår der ligger forud for tilskudsåret.

§ 4
Begrænsning.
Stk. 1: Der ydes ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt, 
motionsgymnastik, fremstilling af alkoholiske drikke og sports- og konkurrencepræget virk-
somhed, herunder dans med henblik på konkurrence.
Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.
Stk. 2: Der kan ikke ydes tilskud til agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller ud-
bredelse af overtro.

Stk. 3: Kultur- og Erhvervsudvalget kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget fravige fra 
begrænsningerne nævnt i stk. 1.

Stk. 4: Der kan ikke ydes tilskud til formel kompetencegivende undervisning.

Stk. 5: Virksomheden skal stå åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold 
gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds.
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§ 5
Beregning af tilskud.
Stk. l: Tilskud for et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskudsberettigede 
lønsum til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og aktiviteter tilrettelagt som flek-
sible tilrettelæggelsesformer i det foregående kalenderår.

Stk. 2: Lønsumstilskud udgør max. 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperio-
den – dog med mulighed for supplerende tilskud jf. stk. 5 og 7.
Ved beregning af leder- og lærerløn udgør et foredrag højest 6 undervisningstimer.
Reglen om max. 1/3 kommunalt tilskud gælder også for de fleksible tilrettelæggelsesformer, 
dog således at aftenskolerne udover lønudgifter også kan medtage andre udgiftstyper jf. § 8, 
stk. 4.

Stk. 3: Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og ud fra en kon-
kret vurdering, beslutte at yde et højere eller mindre tilskud end det beregnede lønsumstilskud 
i seneste tilskudsår.

Stk. 4: Nye foreninger giver oplysning om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret.
Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget til hvad udvalget anser som reali-
stisk på grundlag af foreningens oplysninger.

Stk. 5: Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne, hvor der forudsættes 
en særlig indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få på holdet, ydes et supple-
rende tilskud, således at lønsumstilskuddet udgør max. 8/9 af den udbetalte leder- og lærer-
løn.
Antallet af deltagere på sådanne hold kan ikke overstige 7 deltagere.
Reglen om max. 8/9 kommunalt tilskud gælder også for de fleksible tilrettelæggelses-former, 
dog således at aftenskolerne udover lønudgifter også kan medtage andre udgiftstyper jf. § 8, 
stk. 4.

Stk. 6: Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) kan 
deltagerantallet på et hold max. være 10 deltagere, hvoraf højest halvdelen er handicappede. 
Ved blandede hold opgøres lønsumstilskuddet forholdsmæssigt mellem antal ikke handicappe-
de deltagere og antal deltagere med handicap i relation til et konkret emne.
Eksempel: Hvis der på et hold deltager 5 handicappede og 3 ikke handicappede afregnes le-
der- og lærerlønnen med 5/8 som handicapundervisning med 8/9 af lønsummen og med 3/8 af 
lønsummen med 1/3 af lønsummen.

Stk. 7: På hold hvor der undervises i musik og hvor undervisningen må tilrettelægges således, 
at der kun kan undervises få deltagere ydes supplerende tilskud således, at lønsumstilskuddet 
udgør ½ af den udbetalte leder- og lærerløn.
Reglen om max. ½ kommunalt tilskud gælder også for de fleksible tilrettelæggelses-former, 
dog således at aftenskolerne udover lønudgifter også kan medtage andre udgiftstyper jf. § 8, 
stk. 4.

§ 6
Handicaperklæring.
En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for for-
eningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret em-
ne.
Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en erklæring hvor det er åbenbart, at deltager-
ne er handicappede i relation til den konkrete undervisning.
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§ 7
Debatskabende aktiviteter.
Stk. 1: Foreningen skal afsætte 10 % af undervisningstilskuddet til debatskabende aktiviteter. 
Den enkelte initiativtager kan kun bruge de afsatte 10 % til debatskabende aktiviteter.
De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med de andre foreninger, organisa-
tioner, institutioner m.v.
De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Stk. 2: Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementerne skal være 
åbne for alle.
Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men 
hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for 
folkeoplysningslovens område.
De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning.
Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og 
helhedsorienteret ramme og de skal rette sig mod brede målgrupper.
De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af in-
teresse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, 
der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af ar-
rangementet.
Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underhold-
ning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og 
skabes debat herom.

Stk. 3: Puljen kan ikke anvendes til:
Befordring af deltagere
Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
Entreudgifter for deltagere

§ 8
Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.
Stk. 1:  Den enkelte aftenskole kan af sit tilskudstilsagn fratrukket 10 % afsætte op til 40 % til 
aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgifts-
typer end lærer- og lederløn. 
Der er tale om en ”kan-bestemmelse”, og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukken-
de at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning.

Stk 2:  Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal opfylde formålet med 
folkeoplysende voksenundervisning.
Fleksible tilrettelæggelsesformer skal styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for 
væsentlige samfundsrelaterede områder og temaer. Aktivt medborgerskab drejer sig om at 
styrke det enkelte menneskes muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet.
Indenfor rammerne er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for 
traditionel aftenskoleundervisning.

Stk. 3:  Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. være åbne studiecirkler, åbne studieværk-
steder, workshops og IT-baseret fjernundervisning. For så vidt angår fjernundervisning skal 
mindst 30 % af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.
Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille sig fra den tra-
ditionelle aftenskoleundervisning.
Undervisningen skal foregå på hold, hvor deltagerne er registreret. Det skal være muligt for 
alle at tilmelde sig holdene, og der skal være deltagerbetaling.
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Stk. 4: Det kommunale tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer kan anvendes til følgende 
udgiftstyper:
- Løn til den person, der underviser på holdet (aftenskolen er ikke bundet af satser-
ne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
- Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrette-læggel-
sesformer.
- Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernun-
dervisning.
- Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.
- Annoncering.
- Lokaleudgifter.

Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltager-
betalingen.

§ 9
Udbetaling af tilskud.
Stk. 1: Tilskuddet udmeldes som tilskudstilsagn.
Tilskuddet overføres kvartalsvis til aftenskolens konto i banken.
Der overføres 50 % af det tilskud, der er givet tilsagn om. Overførslen finder sted i februar 
måned. 
De resterende 50 % overføres (helt eller delvist) i forbindelse med afregning af tilskud, hvis 
der kan gøres brug af tilskuddet, jf. § 10.

Stk. 2:  For de aftenskoler, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, vil aftenskolen efterføl-
gende modtage en regning på udgiften for hvert halve år.

§ 10
Afregning af tilskud.
Stk. 1: Senest den 31. marts i året efter tilskudsåret indsender den enkelte forening et revide-
ret regnskab for det seneste afsluttede tilskudsår. 

Regnskabsaflæggelse omfatter følgende oplysninger:
Antal gennemførte undervisningstimer og udbetalt leder- og lærerløn fordelt på:
Undervisning, studiekredse og foredrag
Undervisning af handicappede i relation til et konkret emne
Instrumentalundervisning

Statistiske oplysninger om antal deltagere og antal gennemførte undervisningstimer fordelt på 
emner indhentes i juni måned.

Regnskabsaflæggelse sker på et særligt skema, der skal underskrives af aftenskolens revisor 
og samtlige medlemmer af bestyrelse.

Stk. 2: Tilskuddet til undervisning afregnes således at kommunens tilskud til lønudgiften mak-
simalt må udgøre 1/3 for undervisning, studiekredse og foredrag.
For handicapundervisning må kommunens tilskud maksimalt udgøre 8/9 af lønudgiften. Jf. § 5, 
stk. 5.
Ved blandede hold afregnes forholdsmæssigt mellem handicappede og ikke handicappede. Jf. § 
5, stk. 6.
For instrumentalundervisning må kommunens tilskud maksimalt udgøre ½ af lønudgiften. Jf. § 
5, stk. 7.
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Stk. 3: Såfremt tilskuddet overstiger 1/3 og/eller 8/9 og/eller ½ skal det for meget udbetalte 
tilbagebetales.

Stk. 4: Puljen til debatskabende aktiviteter skal afregnes særskilt og der skal indsendes en be-
retning/beskrivelse over de afviklede aktiviteter.
Alle udgifter, afholdt til debatskabende aktiviteter, skal kunne dokumenteres, dog kan udgifter 
til lederhonorar og administration indregnes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvert ar-
rangement.
Hvis debatskabende aktiviteter foregår i samarbejde mellem flere initiativtagere, skal den en-
kelte forening/initiativtager aflægge regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med 
arrangementet.
Regnskabsaflæggelse sker på et særligt skema, der skal underskrives af aftenskolens revisor 
og samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5:    Afregning for fleksible tilrettelæggelsesformer:
Opgørelse af timetallet ved fleksible tilrettelæggelsesformer sker ligesom ved traditionel un-
dervisning som lektioner á 45 min.
Der foretages separat afregning for udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.

De tilskudsberettigede udgifter er de faktiske afholdte udgifter, dog højst antal lektioner x et 
beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn ved almindelig aftenskoleun-
dervisning. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i 
den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes af Kommunernes Landsforening. (Beløbet 
er for 2007 beregnet til 318,16 kr. )

De tilskudsberettigede udgifter afregnes i forhold til kommunens tilskudsbrøker.
Såfremt tilskuddet overstiger henholdsvis 1/3 og/eller 8/9 og/eller ½ skal det for meget udbe-
talte tilbagebetales.
Regnskabsaflæggelse sker på et særligt skema, der skal underskrives af aftenskolens revisor 
og samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 11
Deltagere fra andre kommuner.
Foreninger, der modtager tilskud til undervisning mv. fremsender snarest efter undervisnin-
gens start oplysninger om navn, adresse, cpr. nr. samt fag, timetal og startdato på de deltage-
re i undervisning og studiekredsvirksomhed, som ikke er bosiddende i den tilskudsgivende 
kommune. 
Samme regler er gældende i forbindelse med fleksible tilrettelæggelsesformer.

§ 12
Revision.
Tilskudsregnskaberne skal revideres af foreningens revisor.
Hvis foreningens samlede tilskud overstiger 300.000 kr. i kalenderåret skal foreningens til-
skudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Godkendt af  Fritidsudvalget i Hedensted Kommune på møde den 15.8.2016
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Sag: 18.15.01-G01-1-17

Godkendt af Fritidsudvalget

Den                        2017


