Tilskud til aftenskoler – Odderordningen 2016
1.1 Vigtige datoer
 Primo december: Deadline for indsendelse af ansøgning til lokaletilskud og løntilskud.
 Primo februar: Udbetaling af beregnede tilskud
 Primo marts: Deadline for indsendelse af regnskab
 Primo marts: Aftenskoler indsender holdlister mhp. mellemkommunal betaling
 Primo marts: Der åbnes op for digital ansøgning til lokaler for kommende sæson (den
endelige dato meddeles i mail direkte til aftenskolerne).
 Primo april: Deadline for ansøgning til lokaler for den kommende sæson.
 Ultimo april: Aftenskolerne får digital besked om tildeling af lokaler for den kommende
sæson
 Medio oktober: Deadline for indsendelse af holdfordeling og herefter fordeling af
tilbageløbsmidler
De nøjagtige datoer meldes direkte ud til aftenskolerne på mail.
1.2 Book et kommunalt lokale digitalt
Som aftenskole – hjemmehørende i Odder Kommune – har I ret til at låne et kommunalt lokale til
aktiviteter/undervisning. Det er oftest lokaler på de kommunale skoler.
I skal søge om lån af kommunale lokaler digitalt på Odder Kommunes nye foreningsportal i
ansøgningsperioden (se ovenfor). I får elektronisk besked, når I har fået tildelt et lokale.

1.3 Undervisning i lejede lokaler
Kommunen har pligt til at stille et egnet kommunalt lokale til rådighed for aftenskoler, og kan det
ikke lade sig gøre, kan I vælge at benytte et lejet lokale. Hvis I ønsker at søge om lokaletilskud, er
det vigtigt, at lokalet er godkendt, inden der søges om tilskud, da der kun gives lokaletilskud til
godkendte lokaler. Det er Børn-, Unge- og Kulturudvalget, der godkender nye lokaler

1.4. Lokaletilskud
Aftenskoler, der har aktiviteter i godkendte lokaler, kan søge om at få lokaletilskud.
Lokaletilskuddet er på 75 % af udgifterne eller lejen. Hvert lokale har dog en maks. sats, der gives
tilskud til. Satserne i Odder Kommune følger KL´s satser. Fx. er satsen for en gymnastiksal 175,kr. Selvom en aftenskole betaler 200,- kr. for at leje lokalet, opnår aftenskolen et lokaletilskud på
75,- % af 175 kr., som er maks. satsen. Betaler aftenskolen 50,- kr. for et lokale, gives der
tilsvarende et lokaletilskud på 75 % af de 50,- kr.
Se oversigten over godkendte lokaler med maks. satser i Odder Kommune
1.5 Tilskud til lærerløn
I henhold til Folkeoplysningsloven må kommunens tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til løn. Det samlede tilskud til undervisning af
handicappede kan ikke overstige 8/9 af lønudgifterne. I Odder Kommune ydes der tilskud på 1/3 af
lønnen for almen undervisning, 8/9 for hensyntagende undervisning og 5/7 for instrumental
undervisning. Et foredrag beregnes med 6 timer.
1.6 Antal deltagere på forskellige holdtyper
Almen undervisning skal min. have 1 deltager. Der er ingen øvre grænse.
Handicap- og instrumentalundervisning skal min. have 1 deltager og max. 8 deltagere.
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Faget ”Bevægelse i vand” skal min. have 1 deltager og max. 9 deltagere.
1.7 Tilskud til sportsaktiviteter og bevægelsesaktiviteter
Bevægelsesaktiviteter såsom yoga, pilates, callanetics og ”bevægelse i vand” kan fortsat foregå i
aftenskoleregi, mens aktiviteter, der henfører til konkurrencesport, henvises til de frivillige
foreninger.
1.8 Tilbageløbsmidler
Forskellige forhold kan bevirke, at aftensskolerne ikke får brugt det fulde beløb, som de har fået
tildelt. Det restbeløb benævnes tilbageløbsmidler. På forsøgsbasis i 2016 går tilbageløbsmidlerne
tilbage til aftenskolerne, der selv fordeler dem mellem sig ift. deres aktiviteter.

1.9 Pulje til debatskabende aktiviteter - 10%-puljen
I henhold til Folkeoplysningsloven skal aftenskoler afsætte 10 % af deres tilskud til debatskabende
arrangementer og uforbrugte midler skal tilbagebetales. Imidlertid har BUK-udvalget besluttet at
lave en forsøgsordning, således at aftenskolerne fra 2016 må overføre uforbrugte midler i to
budgetår. Bruges de ikke til debatskabende aktiviteter det tredje budgetår, skal de tilbagebetales.

1.10 Opret en ny aftenskole og nedlæggelse af eksisterende aftenskole
For at oprette en ny aftensskole skal aftenskolen indsende sine vedtægter til godkendelse i Odder
kommunes Folkeoplysningsudvalg. Aftenskolen skal være hjemmehørende i Odder Kommune, og
den skal have en lokalt forankret bestyrelse.
En aftenskole, der nedlægger sig selv, skal aflægge regnskab og redegøre for egenkapital senest
2 måneder efter ophør.

1.11 Medlemskab af Aftenskolerådet
En aftenskole skal have haft aktiviteter i et år for at opnå medlemskab. Hvis aktiviteterne ophører,
kan aftenskolen være passivt medlem i et år efter ophør. Herefter skal retten til nyt medlemskab
optjenes ved, at der er fornyede aktiviteter i ét år.
1.12 Stikprøvekontrol af aftenskolernes indberetninger
Odder Kommune fører tilsyn med udbetalte tilskud og kan udtage stikprøver.
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