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Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisnin
Fredericia Kommune
Foreningens navn:
Foreningen Magnum Opus
Johs Jensens Alle 8

Modtaget dato
Journal nr.

7000 Fredericia

Afregningsperiode

Udfyldes af kommunen

- at- undervisningstimer
pgøreise

I

I

Timer vedr. undervisning og studiekreds

319,69

Timer vedr blandede hold Handicap

0,00

Timer Blandede hold Almen

0,0Q■

Timer vedr. undervisning af handicappede

1583,00
0;00
73,27
§T)478g
0,00

319,21

Timer vedr. Specifikke grupper

WIIMMOMMOO

318,75

Timer vedr. instrumentalundervisning
!Foredrag
Antal foredrag:
Antal undervisningstimer i alt

0,00

I

1

0,00

I

2.561,13

Udgifter til lærerløn incl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
Lærerløn til undervisning af handicappede

506.076,74
23.388,38

1/3
7/9

Lærerløn til særlig tilrettelæggelse

288.419,64

2/3
2/3

Lærerløn til undervisning og studiekredse

Lærerløn til instrumentalundervisning

Læreløn Blandede hold handicap

-

Læreløn Blandede hold almen

-

Foredragshonorar

I alt

-

...

.

168.692,25
18.190,96
192.279,76
379.162,97

7/9
1/3
1/3

817.884,76

.

iisKuasoerettiget llederhonorar
e d er h onorar
Lederhonorar til undervisning, studiekredse

65.789,98

Lederhonorar til undervisning, handicappede

3.040,49
37.494,55

Lederhonorar til særlig tilrettelæggelse
Lederhonorar til instrumentalundervisning

-

Lederhonorar til Blandet hold Handicap

-

Lederhonorar til Blandet hold Almen

-

Lederhonorar ved foredrag

-

I alt

21.929,99
2.364,82
24.996,37

1/3
7/9
2/3
2/3
7/9
1/3
1/3

-

106.325,02

Samlet tilskud til undervisning og foredrag

Ilskud

49.291,19
428.454,15

.

debatskaben d e aktiviteter

110 % af tilskuddet afsat til debatskabende aktiviteter

Oplysning om udgifter til debatskabende aktiviteter

2019

I

45.800,00 I

Overført til Debatforum
Honorar egne arrangementer

22.900,00

Administration

22.900,00

Overført til næste år max 3000

-

Udgifter i alt
'Beløb tilbagebetales hvis det er negativt, transport til Afregning

45.800,00

I
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Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
458.000,00
45.800,00
412.200,00
164.880,00

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
Tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag:
Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer:

428.454,15
-

Samlet Tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer
10% midler oveført til næste år
Tilbagebetaling af tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer

428.454,15
-

Evt. tilbagebetaling af 10% pulje
Samlet beløb til afregning

-

Fleksible tilrettelæggelsesformer maks 40% af tilskud til undervisning

-

Deltagerbetaling
Deltagerbetaling ved undervisning, studiekredse og foredrag

1.194.685,45

Deltagerbetaling ved fleksible tilrettelæggelsesformer
Deltagerbetaling vef foredrag
Evt. deltagerbetaling ved 10 % arrangementer
Periodens samlede deltagerbetaling

1.194.685,45

!Opsummering af merforbrug på tilskudsrammen bruges af forvaltningen

I

-29.545,85

Statistiske ogivsninger
LZ9L60 L 6L060/LZOZ

Timer fleksible
Heraf

Undervisnings-

tilrettelæg-

handicappede

timer

gelsesformer

Antal deltagere
i alt

0

1. Grundlæggende fag
2. Sundheds fag
3. Manuelle fag
4. Musiske fag

5. Instrumentalunder.

6. Kulturfag
7. Personlighed
8.Kommunikation
10. Andet
I alt
Heraf under 18 år

.

0
2.561,1
-

-

2258
,0
0
0'

21
0
0
0

Cr

0

-

-

0
0
0'

0'
0
0

-

-

2.258 ''

2.561

21

-

-

Antal deltagere ved foredrag
Antal deltagere ved debatskabende
aktiviteter
debatski
!

Revisor
Bemærkninger

Revisors navn:

Birgitte Snedker-Søwsen

Oir bA-S

Dato og underskrift

Foreningen
Foreningens bestyrelse

Dato og underskrift(er)
Skoleleder

Kirstine Rosenfeldt

Bestyrelsesformand

Jette Rosenfeldt

Medlem

Irina Gaukasian
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Jette Rosenfeldt

Medlem
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Medlem
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lEn deltagerrepræsentant

0

Sagsiu.: 030.80D.1)*>1

Erklæring om indhentelse af torneattest
Efter folkeoplysuingslovens § 4. stk. 4. og § 45. stk. 3. jf. lovbekendtgorelse. nr . 535 af 14.
juni 2004 som ændret ved § 1. nr. 1 og 5. i lov nr. 1523 af 27. december 2009. hvorefter
foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af lx)meattest. erklærer undertegnede på foreningens vegne. at foreningen indhenter bomeattester i det omfang. foreningen ansætter eller beskæftiger personer. såvel lønnet som ulonnet. der som led i udførelsen
af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Foreningens navn:

Fc)r

Foreningens adresse:

jfkr) . jemsens

Tegningsberettigedes navn:

u3202‘)

lIn9erk.) gab nÅ,Lni OrD o

,Q,Ue,

nli e 8
e4z)tt..

itUt POS.24PliCIL
dato og underskrill)

Vejledning om erklæringens udfyldelse:
Alle folkeoplysende foreninger. der modtager tilskud eller far anvist lokaler. har pligt til at indhente
bomeattester i det omfang. foreningen ansætter eller beskæftiger personer. såvel lønnet som ulønnet. der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år
2. stk. 1 n bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008. samt § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024
af 23. oktober 2008 ► .
Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger. der modtager tilskud eller far
anvist lokaler. pligt til at afgive erklæring om indhentelse af bomeattester til den kommune. foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1. nr.
1 og 5 i lov nr. 1523 af 27. december 2009). Erklæringen afgives en gang årligt.
Det er således en betingelse for. at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler. at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af bomeanester. Komuiunenie skal således undlade at yde tilskud og
at anvise lokaler. hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.
Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.
Pligten til at afgive erklæring gælder også. selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer. der som led i udførelsen af deres opgaver. skal
have direkte kontakt med bom under 15 år. Foreninger. der ikke ansætter eller beskæftieer persona. der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under- 15 år. pålægges dog ikke med erklæringen eu aktuel forpligtelse til at indhente bønneattester.
Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsårer at indhente
borneattester i det omfang. foreningen ansætter eller beskæftiger personer. der som led i udførelsen
af deres opgaver. skal have direkte kontakt med bom under 15 år. jf. § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr.
942 af 22. september af 2008. samt § 2. stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).
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