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Afbødning af Corona-krisens konsekvenser for aftenskolerne. 

Først vil vi gerne takke for og anerkende den imødekommende og hurtige tilgang, som rigtigt 

mange kommuner har haft i forhold til aftenskoleområdet efter myndighedernes nedlukning på 

grund af Corona-virus. 

I de fem landsdækkende oplysningsforbund har vi med stor tilfredshed noteret os, at 

Kulturministeren i sit brev af 3. april kraftigt opfordrer kommunerne til at bidrage til, at vi også 

efter Corona-krisen har aftenskolerne som ramme for meningsfulde og lærende fællesskaber. Fra 

Christiansborg er der med ”Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og 

folkehøjskoler ifm. COVID-19” skabt grundlag for, at der kan holdes en hånd under både 

aftenskolerne og underviserne i aftenskolerne. Det er vi meget glade for. 

Vi er dog ikke i mål endnu, men hvis alle parter bruger hjælpemulighederne, er vi 

fortrøstningsfulde! Kommunerne er en krumtap i hjælpen til aftenskoleområdet, så derfor 

anbefaler vi, at der er en særlig opmærksomhed på bl.a. følgende: 

• Hastigheden, hvormed der findes løsninger, som meldes ud til aftenskolerne, er helt 

essentiel. Vi har stor respekt for det kommunalpolitiske arbejde og behovet for at inddrage 

stående udvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelser, men vi er i en krisetid, hvor 

beslutninger bør træffes hurtigere, end ”almindelige” processer giver mulighed for. 

Aftenskolerne har svært ved at agere, hvis ikke der er klare udmeldinger fra kommunen. 

• Mange aftenskoler har søgt at erstatte den fysiske undervisning med 

fjernundervisningstilbud på igangsatte hold. Som Kulturministeren skriver, bør 

kommunerne anerkende denne indsats. Vi opfordrer til, at kommunerne tilskudsmæssigt 

betragter disse fjernundervisningstiltag, som om undervisningen havde været gennemført 

som planlagt. Vi anbefaler desuden, at kommunerne i den kommende tid støtter 

nyoprettede fjernundervisningskurser som almen undervisning (max. 1/3 tilskud til lærer- 

og lederløn).  
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• Det er åbenlyst, at 2020 vil være et helt særligt år, hvorfor vi vil anbefale kommunerne at 

se bort fra aftenskolernes aktivitetsniveau i 2020 ifm. kommende års tilskudsfordelinger. 

En del aftenskoler udtrykker således allerede nu bekymring for, hvilke konsekvenser den 

aktuelle situation kan få for kommende års tilskud. En klar udmelding fra kommunen på 

dette punkt vil kunne skabe mere tryghed for fremtiden 

Endvidere vil vi henlede kommunens opmærksomhed på, at der i 2020 kan ses bort fra 

anlægsloftet, hvorved der gives nye muligheder for at etablere moderne, åbne og fleksible 

mødesteder for ikke-idrætslige fritidsaktiviteter for voksne. 

Afslutningsvis vil vi stærkt opfordre til, at alle værktøjerne i hjælpepakken tages i anvendelse, så I 

som kommune hjælper til med at sikre aftenskolernes eksistens, så jeres borgere også efter 

Corona-krisen har mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter og undervisning. 

Vi står i de landsdækkende oplysningsforbund naturligvis til rådighed, hvis I skulle have spørgsmål 

eller et ønske om sparring. 

 

Med venlig hilsen 

 
Henrik Christensen 
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