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Corona-virus’ konsekvenser for aftenskolerne. 

Med myndighedernes tiltag og anbefalinger gældende fra onsdag den 11. marts står det nu klart, 

at også aftenskolerne i Danmark rammes hårdt, ikke mindst økonomisk, af konsekvenserne af 

Corona-virus. 

De fem landsdækkende oplysningsforbund vil hermed rette kommunens opmærksomhed mod, at 

der vil komme et behov for hjælp til aftenskolerne samt et behov for at udvise kommunal 

fleksibilitet. Det er endnu for tidligt at afgøre problemernes omfang og dermed også, hvilke tiltag 

eller løsninger, det vil være relevant at arbejde med. Meget vil afhænge af, hvor lang perioden 

bliver, hvor myndighederne anbefaler, at fritidstilbud og aktiviteter i frivillige foreninger holdes 

lukket. 

De problemer, som aftenskolerne aktuelt oplever, er relateret til manglende adgang til lokaler og 

at undervisning, foredrag og debatarrangementer aflyses. Det betyder bl.a., at: 

• Deltagere skal have hele eller dele af deres deltagerbetaling retur. 

• Undervisere har krav på løn for undervisningslektioner, der aflyses med mindre end 1 uges 

varsel. 

• Hele eller dele af honorarer til foredragsholdere/oplægsholdere skal betales. 

• Der ikke fra de folkeoplysende aktiviteter kommer noget bidrag til 

administrationsomkostningerne og øvrige faste omkostninger. 

Den aktuelle situation kan for nogle aftenskoler betyde, at de inden for ganske kort tid vil være på 

randen af konkurs. Vi opfordrer jer hermed til at have en tæt dialog med aftenskolerne i jeres 

kommune, og hvis nogle aftenskoler, som følge af den aktuelle situation med Corona-virus, løber 

ind i likviditetsmæssige udfordringer, at I så, som en midlertidig foranstaltning, overvejer en 

ekstraordinær a conto udbetaling af tilskud. En anden mulighed kunne være at betragte 

undervisningstimer, der har været planlagt, og hvor der er oprettet hold, men som aflyses på 
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baggrund af myndighedernes anbefalinger, som værende tilskudsberettiget. Dette naturligvis 

under forudsætning af, at der afholdes den tilhørende lønudgift vedr. aktiviteten.  

I forbindelse med aflæggelsen af tilskudsregnskaber, må det forventes, at aftenskolerne over en 

bred kam i 2020 vil have afviklet mindre aktivitet end forventet ved tilskudsfordelingen, og at der 

dermed sidst på året må forventes at være uforbrugte midler på kommunens ramme til 

folkeoplysende voksenundervisning. I den sammenhæng vil vi foreslå, at vi, så snart det giver 

mening, tager en drøftelse mellem kommunerne (KL), Kulturministeriet og Oplysningsforbundenes 

Fællesråd med det formål, at finde løsninger på, hvorledes konsekvenserne af Corona-virus kan 

mindskes for aftenskolerne. Disse løsninger skal ganske givet findes uden om 

Folkeoplysningslovens aktuelt gældende regler og kunne eksempelvis indeholde et ekstraordinært 

administrationsbidrag eller lignende. 

Vi følger i de fem landsdækkende oplysningsforbund situationen med Corona-virus og 

aftenskolernes tilstand meget nøje og yder i den forbindelse rådgivning og vejledning i 

overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og reglerne i Folkeoplysningsloven og 

lønbekendtgørelsen. 

Vi håber hermed at have skærpet jeres opmærksomhed på situationen for aftenskolerne og håber, 

I også vil bidrage til at afbøde konsekvenserne af Corona-virus for aftenskolerne. 

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

eller andet. 

 

Med venlig hilsen 

 
Henrik Christensen 
Formand - Oplysningsforbundenes Fællesråd 


