Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Foreningens navn:

Foreningens tlf: nr.

Foreningens adresse:

Foreningens CVR. nr.

Foreningens E-mail:

Opgørelse af undervisningstimer
Timer vedr. undervisning og studiekredse
Timer vedr. undervisning af handicappede
Timer vedr. instrumentalundervisning
Foredrag

Antal foredrag:

Antal undervisningstimer i alt

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning og studiekredse

1/3

Lærerløn til undervisning af handicappede

8/9

Lærerløn til instrumentalundervisning

5/7

Foredragshonorar
I alt

1/3

Tilskudsberettiget lederhonorar, kan maks. udgøre 13 % af lærerløn
Lederhonorar til undervisning, studiekredse og foredrag

1/3

Lederhonorar til undervisning af handicappede

8/9

Lederhonorar til instrumentalundervisning

5/7

Lederhonorar ved foredrag

1/3

I alt
Samlet tilskudsberettiget tilskud til undervisning og foredrag

Opgørelse af tilskud til debatskabende aktiviteter
10 % af tilskuddet afsat til debatskabende aktiviteter.

Opsamling af udgifter til debatskabende udgifter, jf. vedlagte særskilte
regnskaber
Honorarer
Befordring
Lokaleleje
Andre udgifter
Annoncering, må maks. udgøre 20 %
Administration, må maks. udgøre 10 %
Revision
Ledelse, må maks. udgøre 20 %
Udgifter i alt

Opgørelse af timer til fleksible tilrettelæggelsesformer
Timer for almenundervisning
Timer for handicapundervisning
Timer for instrumentalundervisning
Timer til fjernundervisning
Antal i alt

Opsamling af afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer, jf. vedlagte
særskilte regnskaber:
Lærerløn
Internetadgang/fjernundervisning
Undervisningsmaterialer
Lokaleudgifter
Annoncering
I alt
Lederhonorar max 20%

Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer inkl. lederhonorar
Udgift for almenundervisning

1/3

Udgift for handicapundervisning

8/9

Udgift for instrumentalundervisning

5/7

Udgifter til fjernundervisning

1/3

Tilskud i alt

Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer inkl. lederhonorar
kan højest udgøre:
Maksimal udgift pr. time findes på KL’s hjemmeside
Udgift til almenundervisning

1/3

Udgifter til handicapundervisning

8/9

Udgift til instrumentalundervisning

5/7

Udgifter til fjernundervisning

1/3

Maksimalt tilskud i alt
Den tilskudsberettigede udgift er den mindste af C og D

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Afregningsperiodens kommunale tilskud
10 % af tilskuddet der skal anvendes til debatskabende aktiviteter
Tilskudsbeløb til undervisning:
Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer

Afregning af det samlede tilskud
Samlet tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag:
Samlet tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer:
Samlet tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer
Tilbagebetaling af tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer

Evt. tilbagebetaling af 10% pulje
Samlet beløb til tilbagebetaling
Fleksible tilrettelæggelsesformer maks. 40% af tilskud til undervisning

Deltagerbetaling
Deltagerbetaling ved undervisning, studiekredse og foredrag
Deltagerbetaling ved fleksible tilrettelæggelsesformer
Evt. deltagerbetaling ved 10 % arrangementer
Periodens samlede deltagerbetaling

%

Statistiske oplysninger

Antal
deltagere
i alt

Heraf
Undervisningshandicappede
timer

1. Grundlæggende fag
2. Sundhedsfag
3. Manuelle fag
4. Musiske fag
5. Instrumentalunder.
6. Kulturfag
7. Personlighed
8. Kommunikation
10. Andet
I alt
Heraf under 18 år

Antal deltagere ved foredrag
Antal deltagere ved debatskabende aktiviteter

Revisor:

Revisors navn:
Dato og underskrift(er)

Foreningens bestyrelse.
Navn:

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive

Underskrift:

Skemaet udskrives og underskrives.
Herefter mailes eller sendes det til Kultur- og Fritids-afdelingen.

Timer
fleksible
tilrettelæggelsesformer

