
ANSØGNING OM TILSKUD TIL 
FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING

Afsenderdato: Foreningens CVR-nr:

Ansøgning indsendes senest 1/3 til:
Ansøgningsperiode: 

 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Foreningens navn og adresse:

Navn og adresse på foreningens kontaktperson:

E-mail adresse samt tlf. nr. på kontaktperson:

Erklæring om indhentelse af børneattester

Efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse. nr. 535 
af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, 
hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest, erklærer 
undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, 
foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i 
udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 

________________________________________________________________________
Tegningsberettigedes navn og dato

returned



Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse Timer: A
Timer vedr. undervisning af handicappede Timer: B
Timer vedr. instrumentalundervisning Timer: C
Foredrag Antal foredrag: Antal foredrag x 6 = D Timer: D
Antal undervisningstimer i alt A+B+C+D = E Timer: E

Opgørelse over udgifter til lederhonorar
Lederhonorar i alt kr. F
Heraf lederhonorar til undervisning af handicappede F x (B/E) = G kr. G
Heraf lederhonorar til instrumentalundervisning F x (C/E) = H kr. H
Heraf lederhonorar til undervisning og foredrag F – (G+H) = I kr. I

Udgifter til lærerløn inkl. ferie, sygedagpenge, ATP mv.
Lærerløn til undervisning og studiekredse kr. J
Lærerløn til undervisning af handicappede kr. K
Lærerløn til instrumentalundervisning kr. L
Foredragshonorar (max 6 løntimer pr. foredrag) kr. M
Lærerlønudgifter i alt kr. N

Afregning af tilskud
Undervisning, studiekredse & foredrag     1/3 x (I+J+M) = O kr. O
Undervisning af handicappede 8/9 x (G+K) = P kr. P
Instrumentalundervisning 5/7 x (H+L) = Q kr. Q
Samlet tilskud uden 10% pulje og lokaletilskud O+P+Q = R kr. R

Fleksible tilrettelæggelsesformer
Maksimalt tilskud til fleksible 
tilrettelæggelsesformer er 36 % af det 
kommunale tilskud

R x 0,5625 kr. S

Løn til personer der underviser på hold kr. T
lederhonorar kr. U
Udgifter til etablering af internetadgang til 
undervisere på hold for fjernundervisning kr. V

Undervisningsmateriale af ikke blivende 
værdi kr. W

Annoncering kr. X
Lokaleudgifter Y

I alt (T+U+V+W+X+Y) 
x 1/3 = Z kr. Z

Tilskud til fleksible tilrettelsesformer. Hvis Z er 
mindre end S anføres Z. Hvis Z er større end 
S anføres S.

kr. Æ



Lokaletilskud
Lokaleudgifter I alt:                                    

kr.
Udgiften x 0,75= 
Ø kr. Ø

Oversigt over lokaleudgifter medsendes på særskilt ark.

Beløb til debatskabende aktiviteter 
Beløb til debatskabende aktiviteter, 10% 
Puljen 0,11 x R = Å kr. Å

Samlet tilskudsbeløb
Samlet beløb til udbetaling  R+Æ+Ø+Å = kr.

Deltagerbetaling
Deltagernes samlede egenbetaling kr.
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