Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler
Tilskud til private lokaler for aftenskoler
Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale til undervisningen, kan der søges om lokaletilskud
til undervisningslokaler. Ansøgning herom skal sendes til afdelingen for Sundhed, Fritid og Landdistrikt.
Det er en forudsætning for godkendelse af tilskud til nye lokaler/lejemål, at det ikke har været muligt for
kommunen at anvise offentlige lokaler.
For at modtage lokaletilskud skal den pågældende ejendom/lejemål være godkendt til formålet.
Såfremt der ikke kan anvises egnede lokaler, ydes der lokaletilskud til alle lokaler, der ejes eller lejes af
aftenskoler til undervisning.
Der ydes et lokaletilskud på 120 kr. pr. undervisningstime, hvortil der er afregnet løn. Et foredrag kan max.
tælle for 6 undervisningstimer.



Der skelnes ikke mellem almindelige lokaler uden særligt udstyr og faglokaler.
Driftstilskuddet kan aldrig være højere end 90 % af de samlede driftsudgifter til lokalerne.
o Hvilke driftsudgifter, der er tilskudsberettigede, fremgår af Folkeoplysningsbekendtgørelsens
kapitel 5 §12, §13 og §14.
o Såfremt der er flere brugere af lokalerne, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af
driftsudgifterne. Fordelingsnøglen udarbejdes i samarbejde mellem forvaltningen og
aftenskolen.

Lokaletilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer afregnes efter samme regler som den almene
undervisning. Dog kan der ydes tilskud til gennemførte undervisningsforløb, hvor der i undervisningen er
planlagt og annonceret timer, hvortil der ikke er knyttet lærerløn, men hvor der er tale om
”holdundervisning”. Der kan ikke ydes lokaletilskud til lokaler, hvor de enkelte kursister kan komme og
benytte lokalerne uden for den planlagte undervisning.
I særlige tilfælde vil der kunne ydes lokaletilskud til aktivitetstimer i tilknytning til undervisning. Dette kan
ske efter en konkret vurdering.
Gebyr for brug af kommunale undervisningslokaler
For at tilstræbe en ligestilling af undervisningen i kommunale og private lokaler, opkræves et mindre gebyr
for benyttelse af kommunale undervisningslokaler. Indtægterne fra gebyrerne anvendes til at nedbringe
egenbetalingen for aftenskoler i egne/lejede lokaler.
Der opkræves et gebyr på 10 kr. pr. undervisningstime for brug af offentlige lokaler (ejet af kommunen,
regionen eller staten).
Antallet af undervisningstimer i offentlige lokaler indberettes i forbindelse med indsendelse af aftenskolens
regnskab for tilskud til undervisning det pågældende år. Det indberettede antal undervisningstimer vil blive
kontrolleret/revideret i forbindelse med indsendelse af aftenskolens reviderede regnskab vedrørende
tilskud til undervisning, hvorefter faktura vil blive fremsendt.

