SOLRØD KOMMUNE

2.11: Tilskud til aftenskoler og folkeoplysningsforbund
Formål
Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt
medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige
indsigt og færdigheder.
Beskrivelse
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible
tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Tildelingskriterier
Folkeoplysningsloven, særligt kapitel 4 og Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om
støtte til folkeoplysende voksenundervisning, samt Lønbekendtgørelsen; Bekendtgørelse nr. 353 af
15. m, fastlægger rammerne for aftenskolerne og oplysningsforbundenes aktiviteter.
Folkeoplysningslovens og bekendtgørelsens minimumsatser er gældende.
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde godkende lønudgifter, der er større end de
udbetalte inkl. det forventede.
En deltager indgå i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for
foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret
emne.
Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er
handicappede i relation til den konkrete undervisning.
Aftenskolerne skal med tro og love – erklæring fastslå, at gældende deltagelsesbestemmelser for
handicappede og handikaperklæringer er overholdt.
Beregning af tilskud:
Tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsrækker kan maksimalt beregnes på baggrund af
1/3 af den oplyste lønudbetaling.
Ved undervisning af handicappede i relation til et konkret emne ydes et supplerende tilskud,
således at tilskuddet udgør max. 8/9 af den oplyste lønudbetaling. Der forudsættes en særlig
indsats fra læreren som gør, at der kun kan undervises få personer på holdet.
Ved blandede hold (undervisning af handicappede og ikke handicappede sammen) fordeles
tilskuddet forholdsmæssigt mellem undervisning til 1/3 tilskud og undervisning af handicappede i
relation til et konkret emne til 8/9 tilskud.
På hold hvor der undervises i et musikinstrument ydes et supplerende tilskud således at tilskuddet
udgør max. 5/7 af den oplyste lønudbetaling. Det forudsættes, at undervisningen må tilrettelægges
således, at der kun kan undervises få personer på holdet.
Kommunens afsatte budget til undervisning fordeles herefter således:
Det maksimale opnåelige tilskud for den enkelte forening x De af kommunen afsatte midler til undervisning
Det samlede maksimalt opnåelige tilskud for alle aftenskoler

Ansøgningskredsen
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SOLRØD KOMMUNE
 Folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning.
Ansøgningsfrist
 1. november.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Kultur og Fritid fremlægger sager til udvalget afgørelse. Solrød Kommune står for lønadministration
for de aftenskoler, der måtte ønske det.
Regnskab, kontrol og revision
Retningslinjer beskrevet i afsnit 3.
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