Aftenskoler - oversigt over materiale til FOU
1) Udvikling på Aftenskoleområdet 2007 – 2012
Oversigten viser udviklingen på det samlede aftenskoleområde både mht. antal
skoler/timer/deltagere, desuden fremgår den tilskudsmæssige udvikling inden for de
enkelte områder.
2) Regnskab 2012 – aftenskoler
Oversigten indeholder det samlede tilskudsregnskab for hver enkelt aftenskole – fordelt på
undervisning, handicappede, instrumental, foredrag, fleksible tilrettelæggelsesformer,
debatskabende aktiviteter, særlige tilskud samt afregnet gebyr. Desuden er tilskuddene for
hver enkelt aftenskole, sat i forhold til undervisningstimer/deltagere.
Derudover er der en oversigt over de enkelte tilskudsområder – hvoraf følgende fremgår:
undervisningstimer/deltagere/tilskud, % af det samlede tilskud samt en beregning af det
gennemsnitlige tilskud pr. deltager.
3) Aftenskoler – lokaleregnskab 2012
Oversigten indeholder oplysninger om udbetalte lokaletilskud for 2012 på hvert enkelt
lejemål, egenbetaling samt antal timer i lokaler med tilskud.
Desuden er der lavet en prøveberegning på, hvordan tilskuddet til det enkelte lejemål ville
være, såfremt der blev fastsat et maksimum pr. time 120,75 (2012), hvortil der ydes
tilskud. I dag ydes der et tilskud til alle udgifter med 80 % (75 % el, vand, varme) - uanset
udnyttelsesgraden af lokalerne.
Vær opmærksom på, at der i denne model ikke er taget højde for gl. aftaler, max. tilskud pr.
lokale, administrationslokaler m.v.
4) Oversigt over emner/fag gennemført som særlig tilrettelagt undervisning i 2012
5) Rammetildeling til undervisning 2013 – sat i forhold til regnskab 2011 og 2012
6) Særlige tilskud 2012
Oversigten indeholder oplysninger om, hvor stort et tilskud den enkelte aftenskole har
modtaget, fordelt på deltagere inden for de enkelte grupperinger. Desuden fremgår
Samvirkets beregning vedr. forslag til ændring af retningslinjerne for særlige tilskud pr. 1.
januar 2014.
7) Aftenskoler - Statistik 2012
Statistikken indeholder en total oversigt over timer/deltagere fordelt på fag/emner inden
for de enkelte tilskudsområder (undervisning, handicappede, instrumental, fleksibel
tilrettelæggelse samt foredrag)– samt en oversigt over hver enkelt aftenskole.
8) Aftenskoler statistik 2008 – 2012
Statistikken indeholder en totaloversigt over fordelingen af undervisningstimer/deltagere
fordelt på fag/emner for perioden 2008 – 2012

