Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet
Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den
folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i kommunen. Det er
vigtigt, at besvarelsen foretages på baggrund af aktiviteter og afsluttet regnskab for 2014.
Du bedes besvare spørgeskemaet elektronisk via link i den tilsendte mail. I dette skema kan du orientere
dig om, hvilke informationer der efterspørges forud for udfyldelsen af det elektroniske skema.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Malene Thøgersen, der er ansvarlig for undersøgelsen
Tlf: 61 79 64 63, e-mail: malene.thogersen@vifo.dk
God fornøjelse!
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Den folkeoplysende voksenundervisning
De første spørgsmål i skemaet vedrører udelukkende den folkeoplysende voksenundervisning,
som i folkeoplysningsloven er beskrevet i kapitel 4.

Antallet af tilskudsberettigede foreninger på det folkeoplysende voksenundervisningsområde
(§3, §4, stk. 1, nr. 1 og stk. 2)
Formålet med spørgsmålet er at kunne belyse antallet af folkeoplysende foreninger på
voksenundervisningsområdet (i daglig tale aftenskoler), der er tilknyttet et landsdækkende oplysningsforbund
samt antallet af folkeoplysende foreninger på voksenundervisningsområdet uden for disse organisationer.
Foreninger i den folkeoplysende voksenundervisning benævnes i resten af skemaet ’aftenskoler’.
Foreninger i den folkeoplysende voksenundervisning
(benævnes i resten af skemaet ’aftenskoler’)



Skriv antallet af aftenskoler,
som har haft aktivitet i
kommunen i 2014:

Aftenskoler medlem af AOF, DOF, FOF, LOF eller Fora
Aftenskoler uden for de landsdækkende oplysningsforbund

Undervisning mv. (§7, stk. 2)
Formålet med de følgende spørgsmål er at få belyst fordelingen af undervisningstimer, deltagere og
udbydende foreninger i forhold til forskellige typer af undervisning.
Angiv ANTAL UNDERVISNINGSTIMER
fordelt på de følgende typer af
undervisning.

Antal undervisningstimer

Hvis du ikke er i stand til at
angive antallet af
undervisningstimer, angiv da
årsagen.

Undervisning og studiekredse
Undervisning for handicappede (§8, stk. 2)
Undervisning der forudsætter små hold
(8a, stk. 2)
Fleksible tilrettelæggelsesformer (§ 8, stk. 4)
Antal foredrag
Foredrag
Angiv ANTAL REGISTREREDE
DELTAGERE fordelt på de følgende typer af
undervisning.

Skriv antal deltagere

Undervisning og studiekredse (antal
deltagere)
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Hvis du ikke er i stand til at
angive antallet af deltagere,
angiv da årsagen.

Undervisning for handicappede (§8, stk. 2)
(antal deltagere)
Undervisning der forudsætter små hold
(§ 8a, stk. 2) (antal deltagere)
Fleksible tilrettelæggelsesformer (§8, stk. 4)
(antal deltagere)
Foredrag (antal deltagere)
Angiv ANTAL AFTENSKOLER, der har anvendt
tilskud til de følgende typer af undervisning.

Antal aftenskoler

Hvis kommunen ikke har
opgørelser over antallet af
aftenskoler, sættes kryds her

Ja/nej/ved ikke

Indsæt (som fil) det samlede
antal af undervisningstimer
fordelt på fag.

Undervisning for handicappede
(8a, stk. 2)
Undervisning der forudsætter små hold
(§8a, stk. 2)
Fleksible tilrettelæggelsesformer (§8, stk. 4)
Undervisningstimer fordelt på fag

Har kommunen opgørelser over antallet af
undervisningstimer fordelt på forskellige
typer af fag?

Hvis du ikke har det samlede
antal undervisningstimer
fordelt på fag i en fil, kan du
skrive dem her.
Uddybende spørgsmål om undervisning for
personer med handicap
Hvilke procedurer har kommunen i forhold
til godkendelsen af deltagere med handicap i
relation til emnet? (§8, stk. 2)

Åbent svarfelt:

Er der fastsat et MINIMALT antal af
deltagere på handicaphold?

Ja/nej/ved ikke
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Skriv det minimale antal af
deltagere på handicaphold her.

Er der fastsat et MAKSIMALT antal af
deltagere på handicaphold?

Ja/nej/ved ikke

Skriv det maksimale antal
deltagere på handicaphold her.

Er der i kommunen aftenskoler, som
udelukkende har handicaphold?

Ja/nej/ved ikke

Skriv antallet af aftenskoler,
som udelukkende har
handicaphold her.

Er der mulighed for at få tilskud til deltagere
med handicap i relation til emnet på
blandede hold (hold hvor der er både er
deltagere med og uden handicap)?

Ja/nej/ved ikke

Hvordan beregnes tilskuddet til deltagere
med handicap i relation til emnet på
blandede hold?

Åbent svarfelt:

Har kommunen opgørelser over, i hvor
mange tilfælde muligheden for blandede
hold er blevet benyttet?

Ja/nej/ved ikke

Angiv det samlede antal
deltagere med handicap på
blandede hold.

DETTE SPØRGSMÅL HANDLER OM AFTENSKOLERNES SAMLEDE TILSKUDSBERETTIGEDE LØNUDGIFTER.
Angiv aftenskolernes samlede tilskudsberettigede lønudgifter for 2014 (§8, stk. 1)
De samlede tilskudsberettigede lønudgifter
til lederløn (inkl. feriepenge, ATP, AUD,
sygedagpenge mv.)
De samlede tilskudsberettigede lønudgifter
til lærerløn og foredragshonorarer (inkl.
feriepenge, ATP, AUD, sygedagpenge mv.)

Angiv beløb i kr.

Hvis det ikke er muligt at angive
beløbet, skriv da årsag:

Angiv beløb i kr.

Hvis det ikke er muligt at angive
beløbet, skriv da årsag:

Angiv kommunens SAMLEDE TILSKUD TIL
UNDERVISNING (løn mv.) fordelt på
forskellige tilrettelæggelsesformer. Angiv
beløb i kroner.
Løntilskud til undervisning og studiekredse
(§8 og §11, stk. 2)
Løntilskud til undervisning for handicappede
(§ 8, stk. 2 og § 11, stk. 4)

Angiv beløb i kr.

Hvis det ikke er muligt at angive
beløbet, skriv da årsag:
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Løntilskud til undervisning, der forudsætter
små hold (§ 8a) (fx instrumentalundervisning)
Løntilskud til foredragsvirksomhed
Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer
(§8, stk. 4)
Tilskud til debatskabende aktiviteter
(§8, stk. 3)
Er der ydet maksimalt tilskud i forhold til de
kommunalt vedtagne tilskudsbrøker?

Ja/nej/ved ikke

Angiv, hvis muligt, hvor stor en
andel af det maksimale tilskud,
der er ydet i forhold til de
kommunalt vedtagne
tilskudsbrøker (angiv andel i
procent).

Uddybende spørgsmål om 10 pct. puljen til debatskabende aktiviteter (§ 8, stk. 3)
Ifølge lovgivningen er de enkelte aftenskoler
forpligtet til at afsætte 10 pct. af den samlede
beløbsramme til debatskabende aktiviteter.
Er der sket en tilbagebetaling af ikke forbrugte
midler til DEBATSKABENDE AKTIVITETER?

Er der sket overførsel af ikke forbrugte tilskud
til DEBATSKABENDE AKTIVITETER til næste års
pulje?

Ja/nej/ved ikke

Ja/nej/ved ikke

Angiv, hvis muligt, størrelsen på
det samlede tilbagebetalte
beløb (i kroner) til
DEBATSKABENDE AKTIVITETER.
Angiv, hvis muligt, hvor mange
aftenskoler, der har
tilbagebetalt midlerne til
DEBATSKABENDE AKTIVITETER
helt eller delvist.
Angiv, hvis muligt, det beløb af
ikke forbrugte tilskud til
DEBATSKABENDE AKTIVITETER,
der er blevet overført til næste
år (i kroner).

Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (§ 21, 22 og 23)
Angiv kommunens samlede tilskud til private
og lejede lokaler (§23):

Angiv beløb i kr.

Opkræver kommunen gebyr ved brug af
anviste lokaler? (§ 22, stk. 4)

Ja/nej/ved ikke
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Angiv de samlede indtægter (i
kroner) for de opkrævede
gebyrer.

Hvor mange aftenskoler fik i 2014 tilskud til
EGNE ELLER LEJEDE LOKALER? (§23)

Angiv antal

Hvis du ikke er i stand til at
angive antallet, angiv da
årsagen.

Anvendte tilskudsbrøker og vægtninger (§11)
I dette spørgsmål angives de tilskudsbrøker og beregninger, der anvendes ved de forskellige typer af
undervisning.
Hvilken tilskudsbrøk anvendes ved almindelig Angiv brøk
Hvis det ikke er muligt at angive
undervisning og studiekredse?
brøk, angiv da årsagen.
Hvilken tilskudsbrøk anvendes ved
undervisning for deltagere med handicap i
relation til et konkret emne?
Hvilken tilskudsbrøk anvendes ved
instrumentalundervisning/små hold?
Hvor mange undervisningstimer tæller et
foredrag for, når tilskuddet til foredrag skal
beregnes?
Har kommunalbestyrelsen fastsat en vægtning
mellem fag og emner?

Angiv brøk

Hvis det ikke er muligt at angive
brøk, angiv da årsagen.

Angiv brøk

Hvis det ikke er muligt at angive
brøk, angiv da årsagen.
Hvis det ikke er muligt at angive
brøk eller beregning, angiv da
årsagen.
Hvis ja, hvilken vægtning af fag
og emner er der tale om?

Angiv antal timer

Ja/nej/ved ikke

Kommunens supplerende og særlige tilskud (§8a)

Gives der tilskud til nedsættelse af
deltagerbetaling til særlige grupper?
(ud over handicappede i relation til
et konkret emne)

Ja/nej/ved ikke

Gives der supplerende tilskud til små
øsamfund og tilsvarende tyndt
befolkede områder?

Ja/nej/ved ikke

Gives der særlige tilskud til indgåelse
af partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver?

Ja/nej/ved ikke
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Hvilke grupper ydes
der tilskud til?

Angiv samlet tilskud til
nedsættelse af
deltagerbetaling til
særlige grupper (angiv
beløb i kroner).
Angiv samlet
supplerende tilskud til
små øsamfund og
tilsvarende tyndt
befolkede områder
(angiv beløb i kroner)
Angiv samlet tilskud til
indgåelse af
partnerskaber om
løsning af konkrete
opgaver (angiv beløb i
kroner).

Kommunal varetagelse af aftenskolers administrative opgaver (§12)

Er der aftenskoler uden for de store
oplysningsforbund, som benytter sig af
muligheden for, at kommunen varetager
skolens administrative opgaver i forbindelse
med aflønning af lærere mv.?

Ja/nej/ved ikke

Hvor mange skoler benytter
sig af dette tilbud?

Nedenfor bedes angivet de
mellemkommunale godtgørelser for udgifter i
forbindelse med undervisning, studiekredse
og fleksible tilrettelæggelsesformer (§ 43)
Beløb modtaget fra anden/andre kommuner

Angiv samlet beløb i kr.

Beløb betalt til anden/andre kommuner

Angiv samlet beløb i kr.

Hvis du ikke er i stand til at
angive beløbene, angiv
da årsagen.
Hvis du ikke er i stand til at
angive beløbene, angiv
da årsagen.

Mellemkommunale betalinger
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Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
De følgende spørgsmål vedrører udelukkende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde,
som i folkeoplysningsloven er beskrevet i kapitel 5.
Formålet med de følgende spørgsmål er at skabe overblik over antallet af foreninger og medlemmer fordelt
på forskellige aktivitetstyper:
Foreninger og aktiviteter (§3, §4, stk. 1, nr. 2 og stk. 3)
Angiv antallet af
godkendte
folkeoplysende
foreninger

Angiv det
samlede antal
aktivitetsmedlemmer

Angiv, hvis
muligt, antal
aktivitetsmedlemmer
under 25 år

Angiv, hvis
muligt, antal
aktivitetsmedlemmer
over 25 år

Angiv antallet af
godkendte
folkeoplysende
foreninger

Angiv det
samlede antal
aktivitetsmedlemmer

Angiv, hvis
muligt, antal
aktivitetsmedlemmer
under 25 år

Angiv, hvis
muligt, antal
aktivitetsmedlemmer
over 25 år

Idræt
Idébestemt- og
samfundsengagerende børneog ungdomsarbejde
Foreningsbaserede
ungdomsklubber
Andre foreninger
Hvis muligt, angiv da hvordan
de idébestemte og
samfundsengagerede
foreninger fordeler sig på de
følgende kategorier:
Politisk arbejde
Religiøst arbejde
Spejderkorps
Andre typer af idébestemte og
samfundsengagerende
aktiviteter
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Kommunalbestyrelsens samlede tilskud (regnskab)
Angiv kommunens samlede udgifter til
medlems-/aktivitetstilskud (§ 15 og 16), fordelt
på følgende områder (beløb i kroner).
Idræt

Angiv beløb i kr.

Hvis du ikke er i stand til at
angive samlede udgifter, angiv
da årsagen.

Angiv beløb i kroner

Hvis du ikke er i stand til at
angive beløbet, angiv da
årsagen.

Hvor mange foreninger får stillet kommunale
lokaler til rådighed? (§21)

Angiv antal foreninger

Hvor mange foreninger får tilskud til egne eller
lejede lokaler? (§25)

Angiv antal foreninger

Angiv det samlede tilskud til egne og lejede
private lokaler, inklusiv ridehaller (§25)

Angiv beløb i kr.

Angiv det samlede tilskud til egne og lejede
private haller, ekskl. ridehaller (§25)

Angiv beløb i kr.

Stiller kommunen lokaler til rådighed for
selvorganiserede udøvere?

Ja/nej/ved ikke

Hvis du ikke er i stand til at
angive antallet, angiv da
årsagen.
Hvis du ikke er i stand til at
angive antallet, angiv da
årsagen.
Hvis du ikke er i stand til at
angive det samlede tilskud,
angiv da årsagen.
Hvis du ikke er i stand til at
angive det samlede tilskud,
angiv da årsagen.
Angiv gerne på hvilken måde
kommunen stiller lokaler til
rådighed for selvorganiserede
grupper

Idébestemt og samfundsengagerende børne- og
ungdomsarbejde i alt
Foreningsbaserede ungdomsklubber
Andre foreninger

Hvis muligt, angiv da hvordan tilskuddet
fordeler sig på de følgende kategorier:
Politisk arbejde
Religiøst arbejde
Spejderkorps
Andre typer af idébestemte og
samfundsengagerende aktiviteter

Lokaletilskud mv. til det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde (§21 og §25)
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Nedsætter kommunalbestyrelsen
lokaletilskuddet ved medlemmer over 25 år?
(§25, stk. 3)

Ja/nej/ved ikke

Hvis ja, uddybe gerne på
hvilken måde lokaletilskuddet
nedsættes:

Angiv kommunens samlede betaling for
benyttelse af lokaler og udendørs anlæg på
uddannelsesinstitutioner, regionale og statslige
institutioner (§ 21, stk. 2,3, 4).

Angiv beløb i kr.

Hvis du ikke er i stand til at
angive kommunens samlede
betaling, angiv da årsagen.

Opkræver kommunen gebyr ved brug af anviste
lokaler? (§22, stk. 4)

Ja/nej/ved ikke

Er gebyret gradueret alt efter, om det er børn
og unge eller voksne, der benytter lokalerne?

Ja/nej/ved ikke

Angiv hvis muligt de samlede
indtægter for de opkrævede
gebyrer i kroner.
Hvis ja, på hvilken måde
gradueres gebyret?

Gebyr ved brug af anviste lokaler (§22, stk. 4)

Kommunens særlige tilskud (§19, stk. 2 og 3)
Yder kommunen forhøjet
tilskud til særlige
aktivitetsformer og personer
med særlige behov?
Yder kommunen særlige
tilskud til indgåelse af
partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver?

Ja/nej/ved ikke

Til hvilke
grupper/aktiviteter
ydes der tilskud?

Ja/nej/ved ikke

Angiv beløb i kroner

Angiv beløb i kroner
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Øvrige spørgsmål
De resterende spørgsmål i spørgeskemaet går på tværs af de to hovedområder og handler
primært om udviklingsarbejde, §35 stk. 2-udvalg og foreningssammenslutninger.

Tilskud til udviklingsarbejde
De nedenstående spørgsmål omhandler kommunens tilskud til udviklingsarbejde inden for lovens
område.
(Spørgsmålet omfatter dermed udviklingsarbejde inden for både den folkeoplysende voksenundervisning,
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt ikke-organiserede grupper)
Hvilket beløb er der afsat til udviklingsarbejde
inden for lovens område? (§6, stk. 3)

Angiv samlet
beløb i kr.

Hvis muligt, angiv hvordan beløbet er fordelt
på de to hovedområder:

Den
folkeoplysende
voksenundervisning (angiv beløb)

Ydes der herunder tilskud til ikke-organiserede Ja/nej/ved ikke
grupper og aktiviteter med et folkeoplysende
sigte?

Hvis du ikke er i
stand til at
angive beløbet,
angiv da
årsagen.
Det frivillige
folkeoplysende
foreningsarbejde
(angiv beløb)

Hvilke typer af
aktiviteter/opgav
er ydes der støtte
til.

Angiv beløb i kr.

§ 35, stk. 2-udvalg
Ifølge lovgivningen er kommunen forpligtet til at oprette et udvalg med repræsentation for de aktører,
der kan få tilskud efter lovens kapitel 3. De følgende spørgsmål omhandler § 35, stk. 2-udvalgets
organisering og struktur.
Varetages udvalgets rolle
gennem ét eller flere
forskellige udvalg?

Ét udvalg
(Angiv udvalgets navn)
Flere udvalg
(Angiv udvalgenes navne)
Kommunen har ikke nedsat et § 35, stk. 2-udvalget.
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Hvis kommunen
ikke har nedsat et §
35, stk. 2-udvalg,
uddyb gerne
hvorfor:

Ved ét udvalg: Hvor mange
medlemmer har udvalget?
Ved flere udvalg: Hvor mange
medlemmer har udvalgene
sammenlagt?
Hvem er repræsenteret i
udvalget/udvalgene?

Skriv antal
Skriv antal

Idrætsforeninger
Korps
Øvrige idébestemte/samfundsengagerende børnog ungeforeninger
Aftenskoler
Kulturforeninger/andre kulturaktører
Andre aktører med stemmeret
Medlemmer fra kommunalbestyrelsen
Andre aktører uden stemmeret
Angiv antal

Hvor mange møder holder
udvalget/udvalgene om året i
gennemsnit? (ved flere udvalg,
skrives det samlede antal
møder)
Hvilke af de følgende
Udvalget afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen
kompetencer har
om udkast til regler for tilskud.
udvalget/udvalgene? (Sæt
gerne flere kryds)
Udvalget afgiver forslag til kommunalbestyrelsen
om rammens fordeling mellem områderne.
Udvalget anviser lokaler og fordeler tilskud ud fra
de gældende tilskudsregler.
Udvalget træffer afgørelser om fordeling af midler
fra puljen til udviklingsarbejde eller andre puljer.
Udvalget inddrages i udviklingen af kommunens
særlige projekter og tiltag på området.
Udvalget tager selv initiativ til særlige projekter og
tiltag på området.
Udvalget påser, at tilskud ydet efter
folkeoplysningsloven er anvendt i
overensstemmelse med loven og de fastsatte
regler.
Udvalget har ingen af de ovenstående
kompetencer
Udvalget har andre kompetencer – uddyb gerne
hvilke:
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Angiv antallet af
repræsentanter for
hver af de følgende
typer af aktører

:

Foreningssammenslutninger/samvirker på folkeoplysningsområdet
Hvilke typer af foreningssammenslutninger/råd/samvirker
findes i kommunen på folkeoplysningsområdet?

Idrætssamvirke/råd
Aftenskolesamvirke/råd
Spejdersamvirke/råd
Andre samvirker/råd (Skriv hvilke)
Der er ikke nogen samvirker/råd i kommunen

Sæt gerne flere kryds

Er der kommunale medarbejdere repræsenteret i nogle disse
sammenslutninger/råd?

Ja/nej/ved ikke

Sæt kryds ved de samvirker, hvor der er repræsentation af
kommunale medarbejdere:

Sæt gerne flere kryds

Idrætssamvirke/råd
Aftenskolesamvirke/råd
Spejdersamvirke/råd
Andre samvirker/råd (Skriv hvilke)
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Daghøjskoler
Tilskud til daghøjskoler (kap. 12a)
Yder kommunalbestyrelsen
støtte til daghøjskoler efter
folkeoplysningsloven?

Ja/nej/ved
ikke

Angiv samlet
beløb:

Note: Denne undersøgelse
belyser kun den del af
daghøjskolernes aktivitet, som
er finansieret gennem
folkeoplysningslovens kapitel
12a.

Angiv
antallet af
daghøjskoler,
der ydes
støtte til:

Angiv
antallet af
deltagerug
er (en
årselev
udgør 40
deltageruger):

Hvis muligt,
angiv antal
unikke
deltagere:

Som afslutning på spørgeskemaet vil vi gerne have jeres overvejelser om, hvorvidt og i givet fald på
hvilken måde, i som kommune oplever udfordringer ved administrationen af folkeoplysningsloven i
praksis.
Oplever I som kommune nogle særlige Ja/nej/ved ikke
Uddyb gerne hvilke
udfordringer ved administrationen af
udfordringer I oplever ved
Folkeoplysningsloven.
administrationen af loven:
Uddyb gerne hvordan I
håndterer disse udfordringer:
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Kontaktoplysninger
Nedenfor angives kontaktoplysninger på den eller de personer, der har udfyldt spørgeskemaet, så
Videncenter for Folkeoplysning har mulighed for at tage kontakt ved eventuelle spørgsmål til besvarelsen.
Navn(e) på kontaktperson(er):
Navn:
Telefon:
E-mail:
Navn:
Telefon:
E-mail:
Navn:
Telefon:
E-mail:

Der er nu ikke flere spørgsmål i spørgeskemaet. Mange tak for besvarelsen.
Vi vil derudover gerne bede jer om at vedhæfte de følgende dokumenter:




Kommunens folkeoplysningspolitik (såfremt folkeoplysningspolitikken ikke er en selvstændig
politik men er indlejret i en anden overordnet politik (fx kultur- og fritidspolitik eller
idrætspolitik), medsendes denne politik)
Kommunale tilskudsordninger for både for den folkeoplysende voksenundervisning og det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Hvis I ikke har mulighed for at vedhæfte filerne, kan de sendes til denne mailadresse:
malene.thogersen@vifo.dk

Det er første gang Videncenter for
Folkeoplysning gennemfører undersøgelsen,
og vi vil gerne fortsat udvikle det i
samarbejde med jer. Hvis du har nogle
kommentarer eller ændringsforslag til
skemaet, kan du skrive dem her:

(Åbent svarfelt)
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