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Til de danske kommuner. 

Perioden med Coronarestriktioner har sat sit præg på vilkårene for aftenskolerne. Heldigvis er det nu muligt 

igen at gennemføre aktivitet uden restriktioner, men perioden med nedlukninger og de vilkår, der fulgte 

heraf, har sat sig spor i forhold til aftenskolernes afregning for aktivitet i 2021 samt i beregning af tilskud for 

2022.  

I Oplysningsforbundenes Fællesråd er vi optaget af at sikre så mange aftenskoleaktiviteter til borgerne som 

muligt! For at understøtte den ambition, er det vigtigt at give alle aftenskoler de bedste muligheder for at 

komme godt i gang efter perioden med nedlukninger og restriktioner, og derfor kan det være nødvendigt at 

gøre en fælles indsats for at understøtte aftenskolerne folkeoplysende arbejde. I de fem landsdækkende 

oplysningsforbund bidrager vi gennem støtte, råd og vejledning til, at de lokale skoler atter i fuldt omfang 

kan bringe de folkeoplysende tilbud tilbage til borgerne, men vi og aftenskolerne kan ikke gøre det alene. 

Tilskud til aftenskoler i 2022 

Oplysningsforbundenes Fællesråd anbefaler kommunerne, at man i forhold til fordeling af tilskuddet for 

den folkeoplysende voksenundervisning for 2022 inddrager følgende elementer i sine overvejelser: 

• Aftenskolernes ansøgninger sammenholdes med aktivitetsniveauet i 2019. 

• At der foretages en reel vurdering af de enkelte begrundede ansøgninger, samt  

• At kommunerne overvejer at foretage en opfølgning på de bevilgede tilskud for 2022 efter første 

halvår med henblik på en vurdering af en mulig omfordeling. 

 

Tilskudsvilkårene for den folkeoplysende voksenundervisning reguleres af folkeoplysningslovens § 11, hvor 

det fremgår, at en tilskudsmodel fastsættes af de enkelte kommuner. Det vil sige, at det er i kommunen, 

man skal træffe beslutning om at ændre tilskudsvilkår for 2022. 

Tilskud for aftenskoler i 2021 

2021 har for aftenskolerne været et år med udfordringer. Oplysningsforbundenes Fællesråd anbefaler 

kommunerne, at man afsøger mulighederne for særligt at holde hånden under aftenskolerne i 2021. Dette 

kan ske inden for de bevilgede rammer ved blandt andet: 

• At give aftenskolerne mulighed for at beholde det bevilgede tilskud for 2021, dette uanset planlagt 

eller afviklet aktivitet i første halvår. 

• At give aftenskolerne mulighed for at anvende tilskuddet på mindre hold (FOL § 8a), samt  

• At være fleksibel i forhold til anvisning af faciliteter. 

 

Vi er overbeviste om, at en opmærksomhed på at anvende eksempelvis ovenstående greb vil bidrage til at 

sikre mest mulig aftenskoleaktivitet til borgerne i alle egne af landet. 

Med venlig hilsen 
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