LEDER- OG LÆRERLØN
ANSØGNING

Ansøgning om tilskud skal sendes til Folkeoplysningsudvalget senest 15. september året forinden.
Er ansøgningsskemaet indsendt for sent, udbetales der ikke tilskud. Folkeoplysningsudvalget kan dispensere
herfra i særlige tilfælde.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
n

		
n

		
n

Det forventede holdtimetal, og hvis muligt de forventede lønudgifter til leder/lærerløn ved almen undervisning, undervisning af handicappede, instrumentalundervisningsamt foredrag.
Såfremt det forventede holdtimetal/de forventede lønudgifter afviger væsentligt i forhold til tidligere
års tilskudstilsagn, skal dette begrundes.
Oplysning om holdstørrelser fordelt på tilrettelæggelsesformer.

BEREGNING AF TILSKUD
Beregningen af det maximale løntilskud tager som hovedregel udgangspunkt i den samlede lønudgift i de
seneste 2 kendte år før tilskudsåret med følgende brøker:
n
n
n

Almen undervisning og foredrag: max. 1/3 af den bevilgede lønudgift.
Handicapundervisning: max. 7/9 af den bevilgede lønudgift.
Instrumentalundervisning: max. 5/7 af den bevilgede lønudgift.

De særlige tilskudsvilkår for handicapundervisning og instrumentalundervisning gælder kun for små hold –
max. 7 deltagere på hvert hold. Ved blandede handicaphold kan der maksimalt deltage 10 personer, heraf
skal mindst 5 være handicappede i relation til emnet.
Løntilskuddet ved et foredrag kan højest beregnes i forhold til 6 x lærerlønsatsen.
Der kan kun gives tilskud til én lærerlønstime pr. lektion.
Ved et overforbrug af den samlede budgetramme, vil den blive reduceret med en ens procentsats for at holde
budget og regnskab i 0. Reduktionen vil ske ud af det samlede tilskud til undervisning, og ikke på lokaletilskuddet. Dog skal aftenskoler, der søger optil 25.000 kr., have det fulde beløb udbetalt.
OMFORDELING SIDST I TILSKUDSÅRET
For at sikre, at de midler, der er til rådighed, kommer bedst muligt i anvendelse, vil der sidst i tilskudsåret - i
oktober måned - foregå en omfordeling. I praksis vil det sige, at foreningerne bliver bedt om at redegøre for,
hvorvidt de påregner et mer- eller mindreforbrug af de tildelte midler. Hvis en forening i denne forbin-delse
redegør for et mindreforbrug, kan de overskydende midler komme en forening, der har et merforbrug til
gode. Midlerne kan også tildeles øvrige projekter, som Folkeoplysningsudvalget skønner rimelige og nødvendige for fritidsområdet.
SÆRREGEL FOR AVERNAKØ, BJØRNØ OG LYØ
Til nedsættelse af deltagerbetalingen ved almindelig undervisning mv. på Avernakø, Bjørnø og Lyø ydes et forhøjet tilskud svarende til en fordobling af de godkendte lønudgifter ved almindelig undervisning. Ved undervisning mv. på Avernakø, Bjørnø og Lyø betales rejseomkostninger ved læreres brug af Ø-færger.

DEBATSKABENDE AKTIVITETER
Aftenskoler der søger et beløb op
til 25.000 kr. (ansøges forud for
tilskudsåret), vil få det fulde beløb
udbetalt.
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Den enkelte forening skal afsætte 10% af den årlige beløbsramme til
debatskabende aktiviteter. Beløbet skal anvendes til andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Formålet med debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner,
forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Aktiviteterne skal
annonceres offentligt, og arrangementer skal være åbne for alle.
Puljen kan ikke anvendes til:
n
n
n
n
n

Befordring af deltagere
Forplejning og udgifter til overnatning
Materiel af blivende værdi
Handicapbetingede udgifter
Entréudgifter

FLEKSIBLE TILRETTELÆGGELSESFORMER
Aftenskolerne kan vælge at anvende op til 40% af deres kommunale tilskud på ”fleksible tilrettelæggelsesformer”. Deltagere i fleksible tilrettelæggelsesformer skal være tilmeldt et hold.
Er undervisningen tilrettelagt som fjernundervisning skal mindst 30% af undervisningstimerne for det enkelte
hold gennemføres i fællesskab. Ligeledes skal det adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.
Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun bruges til:
n
Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer, er ikke bundet af satserne i Under		 visningsministeriet lønbekendtgørelse
n
Lederhonorar må højst udgøre 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
n
Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
n
Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
n
Annoncering
n
Lokaleudgifter

MELLEMKOMMUNAL AFREGNING
Har aftenskolen deltagere, som ikke er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal der fremsendes
et skema for hver kommune indeholdende: Foreningens navn, holdets timetal, start- og slutdato, holdbetegnelse/fag, personnummer, navn og adresse.

LOKALETILSKUD

Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale, kan en folkeoplysende forening få et tilskud på
75% af driftsudgifterne til egne og lejede lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning.
TILSKUD FOR EGNE LOKALER GIVES TIL:
n
Renteudgifter til lån, som er brugt til at finansiere anlægsudgifter til lokalet
n
Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
n
Almindelige vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn
TILSKUD FOR LEJEDE LOKALER GIVES TIL:
n
Lejeudgiften
n
Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning,
		 rengøring og fornødent tilsyn

REGNSKAB
Folkeoplysningsudvalget skal inden den 1. marts året efter have modtaget regnskab for det bevilgede tilskud
samt foreningens samlede reviderede regnskab for det seneste kalenderår.
Det skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
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