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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
1  Åbent         Retningslinjer for tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i 
aftenskolerne 
 
057773-2011 
 
 
Resumé 

Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der blandt andet giver 
aftenskolerne mulighed for at tilrettelægge en del af deres undervisning mere fleksibelt og samtidig 
anvende dele af det kommunale tilskud på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. 

Lovændringen, som trådte i kraft 1. januar 2007 indebærer, at det kommunale tilskud til såkaldte 
fleksible tilrettelæggelsesformer højst kan udgøre 40% af tilskudstilsagnet til undervisning (36% af 
det samlede tilskudstilsagn). 
Der er tale om en "kan bestemmelse" og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukkende at 
tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. 

I Gentofte Kommune har der indtil 2010 ikke været eksempler på aftenskoler, der har søgt om 
tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer i deres undervisning. I forlængelse af 
regnskabsaflæggelsen 2010 har LOF Gentofte rettet henvendelse til Børn, Unge og Fritid med 
henblik på at afregne deres tilskud som fleksible tilrettelæggelsesformer. 

 
Baggrund 

Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal opfylde de almindelige 
formålsbestemmelser i folkeoplysningslovens §§ 1 og 7. 
I lovbemærkningerne nævnes det, at fleksible tilrettelæggelsesformer blandt andet kan være åbne 
studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, "spørg specialisten" og it-baseret 
fjernundervisning. For så vidt fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne gennemføres i 
fællesskab ved fysisk fremmøde. 
Det er ikke en udtømmende liste, og det vil derfor være op til aftenskolerne at afprøve alternative 
tilrettelæggelsesformer i forhold til den hidtidige aftenskoleundervisning. 

Det er Kommunalbestyrelsen/Folkeoplysningsudvalget, der har den endelige afgørelse af, om den 
gennemførte virksomhed er i overensstemmelse med lovens krav og de eventuelle kommunalt 
fastsatte regler. 

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun 
bruges til: 

 Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke 
bundet af satserne i Ministeriet for Børn og Undervisnings lønbekendtgørelse)  

 Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer  
 Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning  
 Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi  
 Annoncering  
 Lokaleudgifter 



  Side 4 af 4 
 

Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via 
deltagerbetalingen. 

Det fremgår endvidere af loven, at reglen om max. 1/3 kommunalt tilskud også gælder for de 
fleksible tilrettelæggelsesformer, dog således, at aftenskolerne udover lønudgifter også kan 
medtage andre udgiftstyper, jvf. ovenfor. 

Kommunalbestyrelsens mulighed for at yde supplerende tilskud til handicapundervisning, til 
undervisning, der forudsætter små hold og til særlige grupper, gælder også for de fleksible 
tilrettelæggelsesformer.  

Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer er ligesom traditionel 
aftenskoleundervisning også åben for udenbys deltagere. Der gælder de samme regler med 
hensyn til mellemkommunale betalinger som for traditionel aftenskoleundervisning, jf. 
folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19. 

De kommunale retningslinjer skal som minimum indeholde: 

1. Fastlæggelse af tilskudsbrøk(er)  
2. Fastlæggelse af regler for, hvordan anvendelsen af fleksible tilrettelæggelsesformer 

indregnes i tildelingen af næste års tilskud for aftenskolerne. 

 
Vurdering 

Lovændringen og forslaget til ændringen af retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet aktiviteterne skal afholdes 
indenfor den samlede budgetramme til folkeoplysning. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender ændringerne i retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning, jvf. bilag 1. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet, og besluttede at retningslinjerne skal tilrettes af 
Børn, Unge og Fritid i samarbejde med samråd af aftenskoler og efterfølgende sendes til 
Folkeoplysningsudvalget med en høringsfrist på 14 dage.  
Paragrafhenvisninger rettes.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Retningslinjer for tilskud år 2010 -2014 Folkeoplysende voksenundervisning 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
2  Åbent         Indhentning af handicaperklæringer for aftenskoler 
 
058025-2011 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid og Jura har gennemgået tilskudsgrundlaget (handicaperklæringer) for de seks 
oplysningsforbund, der modtog handicaptilskud i årene 2006 -2010 i Gentofte Kommune.  

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget blev den 13. december 2011 orienteret om status på indhentning af 
handicaperklæringer fra de seks oplysningsforbund, der modtog handicaptilskud i Gentofte 
Kommune i årene 2006 -2010. Den 13. december kunne Børn, Unge og Fritid orientere Udvalget 
om, at fire af de seks oplysningsforbund havde indleveret tilfredstillende tilskudsgrundlag i form af 
handicaperklæringer. På baggrund heraf besluttede Folkeoplysningsudvalget, at godkende 
undervisningsregnskaberne for 2010 samt de budgetterede fordelingstal for undervisningstilskud 
for 2012 for AOF, FOF, HOF, Cambrigde, Gotvedforeningen, Gentofte Ryg- og Yogaskole, 
Koncertforeningen af 2001, MOF, R.I.C.C. samt regionalskolerne.  

Folkeoplysningsudvalget godkendte desuden undervisningsregnskaberne for 2010 samt de 
budgetterede fordelingstal forundervisningstilskud for 2012 for LOF og Gigtskolen, såfremt 
tilskudsgrundlaget kunne godkendes. 

I vedlagte notat beskrives det efterfølgende forløb med gennemgangen af tilskudsgrundlaget for 
LOF og Gigtskolen, samt Børn, Unge og Fritids og Juras godkendelse af deres tilskudsgrundlag. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at gennemgangen af LOF og Gigtskolens handicaperklæringer har 
været tilbundsgående og på tilfredsstillende vis afdækket forholdene.  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at retningslinjerne for fordeling af handicaptilskud er overholdt i og 
med Gigtskolen skal tilbagebetale 51.226 kr., som de uretmæssigt har modtaget i handicaptilskud. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning 
2. At den eksisterende revisionsinstruks udbygges i forhold til handicaperklæringer, som 

beskrevet i vedlagte notat. 

 
Beslutninger 

Punkt 1. Udsættes til næste møde. 
Punkt 2. Udsættes til næste møde. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Notat Handicaperklæringer 2012.pdf 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
3  Åbent         Budget for folkeoplysningsområdet 
 
006927-2012 
 
 
Resumé 

Nedenstående er en gennemgang af budgettet for det folkeoplysende område 2012. 

 
Baggrund 
I det følgende gives et overblik over budgetposter fra Gentofte Kommunes budget for det 

folkeoplysende område. Budgettet (vedlagt i bilag) blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen ved 2. 

behandling den 11. oktober 2011, og er gældende for 2012. Budgettet er opdelt i tre poster; 

Folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og lokaletilskud.  

  

Budgetfordelingen for de tre poster er:  

Folkeoplysende voksenundervisning 10.894.000,00 kr. 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde                    7.502.000,00 kr. 

Lokaletilskud   10.766.000,00 kr. 
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Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at notatet giver Folkeoplysningsudvalget et overordnet overblik over 
budgettet på det folkeoplysende område 2012. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen om budgettet for det folkeoplysende område tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Taget til efterretning.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Budget for det folkeoplysende område 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
4  Åbent         Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Ordrup Cycle Club 
 
000299-2012 
 
 
Resumé 

Ordrup Cycle Club søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 30.000 kr. til etablering af en 
ungdomsafdeling i klubben. Klubben har tidligere haft en velfungerende og succesrig 
ungdomsafdeling, men der har ikke været et tilbud til de unge ryttere de seneste år. Gennem en 
længere periode har klubben modtaget en række forespørgsler fra unge, som ønsker, at klubben 
vil kunne tilbyde træning til dem. Derfor har klubben valgt at starte en ungdomsafdeling op, og 
tilbuddet skal omfatte både drenge og piger og det skal være muligt at deltage både på motions- 
og på eliteplan. Klubben har en forventning om 25 – 40 nye ungdomsryttere i 2012.  

Rekrutteringen skal ske gennem klubbens aktiviteter og midlerne fra udviklingspuljen skal primært 
bruges til trænerlønninger i opstartsperioden, hvor der ikke er udøvere nok til at dække 
omkostningen.   
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Baggrund 

Der er i 2012 afsat 243.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag.  

Der gives ikke tilskud, hvis den konkrete ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale 
tilskud. Der ydes højest 30.000 kr. pr. år pr. projekt.  

Klubben har oplyst følgende budget for projektet:  

Bidrag sponsorer og Gentofte Kommune 65.000kr. 

Kontingent   15.000 kr. 

Indtægter i alt                                   80.000 kr. 

Løn til træner inkl. sociale bidrag 50.000 kr. 

Kørsel                                     10.000 kr. 

Løbsomkostninger licensryttere 10.000 kr. 

Småanskaffelser og reparation 10.000 kr. 

Udgifter i alt                                              80.000 kr.  

Kontingentet er fastsat til 600 kr. årligt og der er pt. 12 ryttere.   

 
Vurdering 

I mål og indsatsområder i kommunens idræts- og bevægelsespolitik er der for perioden 2009-2012 
beskrevet, at kommunen dels vil understøtte idrætsforeningerne i deres arbejde med at rekruttere 
unge, dels vil skabe øget mulighed for begynderidræt for alle aldre i idrætsforeningerne. Ordrup 
Cycle Clubs etablering af en ungdomsafdeling falder fint inden for rammerne af disse mål og 
indsatser.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Ordrup Cykle Clubs ansøgning imødekommes. 

 
 

 
Beslutninger 

Vedtaget.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion fra Ordrup Cycle Club 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
5  Åbent         Munkegaard Idrætsforening søger om at blive godkendt som 
folkeoplysende forening 
 
000697-2012 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år.  
 
Baggrund 

Munkegård Idrætsforening søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at foreningen 
fremover kan låne kommunale lokaler på Munkegårdsskolen. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet på Munkegårdsskolen, da 
det er en forældregruppe på Munkegårdsskolen, der er initiativtagere til denne forening. 

Foreningens formål er at give børn og unge mulighed for gennem fysisk aktivitet at bevæge sig og 
have socialt samvær med andre børn og unge. 

Foreningen har pt. 8 medlemmer hvoraf alle går på Munkegårdsskolen, men håber at de i 2012-
2013 vil få op til 40 medlemmer der kan undervises i Munkegårdsskolens gymnastiksal. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalget krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 
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At foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 

 
Beslutninger 

Godkendt.  
Børn, Unge og Fritid gør foreningen opmærksom på, at de mangler at vælge en revisor, jf. 
deres vedtægter.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Revideret vedtægter for Munkegaard Idrætsforening_underskrevet docx 
 Følgebrev til Folkeoplysningsudvalget (2) 
 Referat fra stiftende Munkegaard Idrætsforenings stiftende generalforsamling den 28 (2) 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
6  Åbent         Præsentation af folkeoplysningspolitik 
 
061242-2011 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid forelægger Gentofte Kommunes nye folkeoplysningspolitik. Politikken trådte i 
kraft 1. januar 2012 og er nu blevet trykt i en grafisk opsætning, der illustrerer det aktive 
folkeoplysningsmiljø i Gentofte Kommune.  

Med denne dagsorden udsendes folkeoplysningspolitikken i pdf. format. Politikken vil blive 
udleveret i trykt format på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 28. februar 2012. 

 
Baggrund 

Med den nye folkeoplysningslov af 1. juni 2011 fulgte kravet om, at alle kommuner skal formulere 
en folkeoplysningspolitik. Processen for udarbejdelse af en politik for folkeoplysningsområdet blev 
iværksat i efteråret 2011 og Folkeoplysningsudvalget inviterede til borgermøde for at drøfte 
brugerinddragelse, udviklingspulje og nye samarbejdsformer mellem oplysningsforbund, foreninger 
og kommune. Input fra diskussionerne og fra den efterfølgende høringsperiode blev sammen med 
Folkeoplysningsudvalgets kommentarer skrevet ind i politikken. Politikken blev behandlet af Kultur- 
og Fritidsudvalget den 9. november 2011, af Økonomiudvalget den 21. november 2011 og af 
Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011.   
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For at understøtte kendskabet til den nye politik blandt oplysningsforbund, foreninger og borgere i 
Gentofte Kommune er politikken sat op i et grafisk layout, der beskriver de mange tilbud og 
muligheder indefor folkeoplysningsområdet i kommunen. Den trykte politik sendes ud til alle 
oplysningforbund, foreninger og biblioteker. Desuden vil politikken være at finde på 
www.gentofte.dk.  

Folkeoplysningsudvalget kan bruge fremlæggelsen af folkeoplysningspolitikken som anledning til 
at drøfte, hvordan politikken kan bruges fremover - i Folkeoplysningsudvalget og i samarbejdet 
mellem oplysningsforbund, foreninger, selvorganiserede borgere og forvaltning.  

Folkeoplysningsudvalget bedes også, i relation til politikken, drøfte perspektiver for revurdering af 
principper for fordeling af idrætsfaciliteter.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Kommune med den nye folkeoplysningspolitik har fået 
et redskab til den fortsatte udvikling af det folkeoplysende arbejde i Gentofte Kommune.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan folkeoplysningspolitikken fremover kan bruges 
som et redskab i udvalgets arbejde.  

2. At idrættens repræsentanter (SIG), i samarbejde med Børn, Unge og Fritid, drøfter 
mulighed for revurdering af principper for fordeling af idrætsfaciliteter.  

 
Beslutninger 

Punkt 1. Udsættes til næste møde.  
Punkt 2. Udvalget besluttede at, Børn, Unge og Fritid inviterer brugerrepræsentanterne fra 
Folkeoplysningsudvalget til et samarbejde om mulighederne for revurdering af principper 
for fordeling af idrætsfaciliteter.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune. Grafisk opsætning 10. februar 2012 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 
 
7  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
004432-2012 
 
 
Beslutninger 

Til Aktiv vinter deltog i år 704 børn, ud af 807 pladser. Året før deltog 589 udaf 727 pladser.  
 
Et trykt hæfte af Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik bliver udsendt til alle 
foreninger og aftenskoler.  
 
Der bliver indkaldt til Ekstraordinært møde i Folkeoplysningsudvalget i forlængelse af 
sagsbehandlingen af Gentofte Karate Klub.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
 


