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Stamdata

MODTAGET
JUUHNALLN

2 G OKT. 2018

Navn på din Kommune
Arstal

Fredericia
2017

Aftenskolens navn
Aftenskolens Adresse
Postnummer og By
Indtast dit samlede tilskudstrilsagn for hele året her

79.356,00

Overførte 10%-midler fra tidligere år

- 4.928,00

Indtast dit tilskud til § 6 (kurser for undervisere og ledere/kørsel til samme)

0,00

Indtast maksimal kommunal timesats til fleksible tilrettelæggelsesformer her
maksimal kommunal fastsat tilskud til omkostninger ved 10 % arrangementer

50,00

Tilskudsbrøk almen

1/3

Tilskudsbrøk Handicap

7/9

Tilskudsbrøk Særligt tilrettelagt

2/3

Tilskudsbrøk Instrumental

2/3

Grundoplysninger
Samlet forbrug af §6 midler
Betalt ATP i regnskabsåret
Betalt Barselsgebyr i regnskabsåret (kun beløb indbetalt til barselsfonden)
Betalt lovpligtig forsikring for medarbejdere i regnskabsåret
Betalt 1. 2. og 3 ledighedsdag
Samlet deltagerbetaling almen, handicap og instrumental

Undervisning og foredra g
Udbetalt lønsum til Blandede hold

ATP, Forsikringer, Barsel, + øvrige lønrelaterede udgifter Almen Undervisning

kr -

Samlet tilskudsberettiget Lærerlønsudgift Almen undervisning

kr -

Gennemsnitlig timesats Blandede Hold

kr -

Antal timer Blannede hold
Antal deltagere handicappede (Husk handicaperklæring)
Antal deltagere ikke handicappede

Udbetalt lønsum til Almen Undervisning
ATP, Forsikringer, Barsel, + øvrige lønrelaterede udgifter Almen Undervisning

kr -

Samlet tilskudsberettiget Lærerlønsudgift Almen undervisning

kr -

Gennemsnitlig timesats Almen Undervisning

kr -

Antal timer almen underisning

Udbetalt lønsum til Specifikke grupper

kr 90.658,00
kr 200,00

ATP, Forsikringer, Barsel, + øvrige lønrelaterede udgifter Specifikke grupper

kr 90.858,00

Samlet tilskudsberettiget Lærerlønsudgift Specifikke grupper
Gennemsnitlig timesats Specifikke grupper
Antal timer Specifikke grupper

304

298,00

Udbetalt lønsum til Handicapundervisning
ATP, Forsikringer, Barsel, + øvrige lønrelaterede udgifter Handicapundervisning

kr -

Samlet tilskudsberettiget Lærerlønsudgift Handicapundervisning

kr -

Gennemsnitlig timesats Handicapundervisning

kr -

Antal timer Handicapunderisning

Udbetalt lønsum til Instrumentalundervisning
ATP, Forsikringer, Barsel, + øvrige lønrelaterede udgifter Instrumentalundervisnin5,

-

Samlet tilskudsberettiget' lærelønsudgifter til Instrumentalundervisning

-

Gennemsnitlig timesats Instrumental
Antal timer Instrumental

kr -

814,100 L6L0l. [Z0££U

Antal foredrag
samlede udgifter til foredragshonorar

Deltagerbetaling ved foredrag
Antal deltagere ved foredrag

Deltagerbetaling alle fleksible former

Fleksibel Tilrettelæggelse Almen
Timer undervisningstimer Almen
Timer til fjernundervisning Almen
Lærerløn Almen undervisning
Internetadgang/fjernundervisning Almen
Undervisningsmaterialer (af ikke blivende værdi) Almen
Lokaleudgifter Almen
Anoncering Almen

Fleksibel Tilrettelæggelse Handicap
timer undervisningstimer Handicap
Timer til fjernundervisning Handicap
Lærerløn Handicap undervisning
Internetadgang/fjernundervisning Almen
undervisningsmaterialer (af ikke blivende værdi) Almen
Lokaleudgifter Almen
Anoncering Almen

Fleksibel Tilrettelæggelse Instrumental
timer undervisningstimer Instrumental
Timer til fjernundervisning Instrumental
Lærerløn Instrumental undervisning
Internetadgang/fjernundervisning Almen
undervisningsmaterialer (af ikke blivende værdi) Almen
Lokaleudgifter Almen

Anoncering Almen

10 % arrangementer
kr 3.968,00

Overført til Dabatforum
Honorarer egne arrangementer
overført til næste år Max kr. 3 000,Antal deltagere ved debatskabende arrangementer
Deltagerbetaling 10% arrangementer

STATISTIK
Antal deltagere under 18 år, alle tilrettelæggelsestyper

Statistik tilrettelæggelsesform Almen
1. Antal timer Grundlæggende fag
Antal deltagere Grundlæggende fag
heraf handicappet
2. Antal timer Sundhedsfag
Antal deltagere Sundheds fag
heraf handicappet
3. Antal timer manuelle fag
Antal deltagere manuelle fag
heraf handicappet
4. Antal timer musiske fag
Antal deltagere musiske fag
heraf handicappet
5. Antal timer Instrumentalundervisning.
Antal deltagere Instrumental
heraf handicappet
6. Antal timer Kulturfag
Antal deltagere Kulturfag
heraf Handicappet
7. Antal timer Personlighed
Antal deltagere Personlighed
heraf handicappet
8. Antal timer Kommunikation
Antal deltagere Kommunikation

kr

-

15
•

'heraf Handicappet
0

cc

10. Antal timer Andet

0

cr,

0

Antal deltager Andet
heraf Handikappet

Statistik tilrettelæggelsesform Handicap
1. Antal timer Grundlæggende fag
Antal deltagere Grundlæggende fag
heraf handicappet
2. Antal timer Sundhedsfag
Antal deltagere Sundheds fag
heraf handicappet
3. Antal timer manuelle fag
Antal deltagere manuelle fag
heraf handicappet
4. Antal timer musiske fag
Antal deltagere musiske fag
heraf handicappet
5. Antal timer Instrumentalundervisning.

Antal deltagere Instrumental
heraf handicappet
6. Antal timer Kulturfag
Antal deltagere Kulturfag
heraf Handicappet
7. Antal timer Personlighed
Antal deltagere Personlighed
heraf handicappet
8. Antal timer Kommunikation ,
Antal deltagere Kommunikation
heraf Handicappet
10. Antal timer Andet
Antal deltager Andet
heraf Handikappet

Statistik tilrettelæggelsesform Instrumental
5. Antal timer Instrumentalundervisning.
Antal deltagere Instrumental
heraf handicappet

ntal deltager Andet
heraf Handikappet

Statistik tilrettelæggelsesform Fleksibel

■

1. Antal timer Grundlæggende fag
Antal deltagere Grundlæggende fag
heraf handicappet
2. Antal timer Sundhedsfag
Antal deltagere Sundheds fag
heraf handicappet
3. Antal timer manuelle fag
Antal deltagere manuelle fag
heraf handicappet
4. Antal timer musiske fag
Antal deltagere musiske fag
heraf handicappet
5. Antal timer Instrumentalundervisning.
Antal deltagere Instrumental
heraf handicappet
6. Antal timer Kulturfag
Antal deltagere Kulturfag
heraf Handicappet
7. Antal timer Personlighed
Antal deltagere Personlighed
heraf handicappet
8. Antal timer Kommunikation
Antal deltagere Kommunikation
heraf Handicappet

10.

Antal timer Andet

Antal deltager Andet
'heraf Handikappet

Z SH 0 OL6101. 1. Z0£8l

kr. 0,00
298,00
0
0
0
kr -

-2.464,20
-2464,2

Beløbet, = alle udbetalte beløb både
udbetaling i januar og eventuelle
reguleringer i løbet af året.

)er er ikke midler i 2017

indtast din kommunes maksimale procentsats
for lederløn ved Fleksibel tilrettelæggelse

liskucisberettiget lønuagitter ror tiisKucisaret
Ud over de ovennævnte udgifter til løn kan der komme udgift til ATP, BARSEL.dk,

AER, sygedagpenge, 1., 2. og 3. ledighedsdag. Udgiften hertil må vurderes ud fra hver
enkelt skoles lærersammensætning og antallet af lektioner for den enkelte lærer samt
antallet af lederens arbejdstimer.
Alle arbejdsmarkedsbestemte udgifter tæller med ved beregning af tilskud til lærer/lederløn og ved beregning af den tilskudsberettigede lederløn (13 % af den samlede
lærerlønsudgift).
Udgift til ATP/AER og BARSEL.dk
Udgiften afhænger af den enkelte lærers/leders evt. ret til ATP — se siderne 4.4.1,
5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 og 5.3.7.
Sygedagpenge
Udgiften afhænger af den enkelte lærers/leders opfyldelse af beskæftigelseskravet. —
se siderne 4.4.1 og 5.4.1
Udgift til 1.. 2. og 3 ledighedsdag
Udgiften afhænger af den enkelte lærers opfyldelse af beskæftigelseskravet m.m. — se
siderne 4.4.1 og 5.5.1.

Afregnin g af tilskud til folkeoplysende voksenundervisnin g
Udfyldes af kommunen

Fredericia Kommune
Foreningens navn:
0
0

Modtaget dato
Journal nr.

I

0

Afregningsperiode

I

Opgørelse af undervisningstimer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer

vedr. undervisning og studiekreds
vedr blandede hold Handicap
Blandede hold Almen
vedr. undervisning af handicappede
vedr. Specifikke grupper
vedr. instrumentalundervisning

Antal foredrag:
Foredrag
Antal undervisningstimer i alt

2017
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
298,00
0,00

0,00
0,00
0,00
304,00
0,00

I

0,001

I

-

298,00

Udgifter til lærerløn incl. ferie-, sygg edagpenge, ATP m.v.
.

Lærerløn til undervisning og studiekredse

-

1/3

-

Lærerløn til undervisning af handicappede

-

7/9

-

Lærerløn til særlig tilrettelæggelse

90.592,00

Lærerløn til instrumentalundervisning

-

Læreløn Blandede hold handicap

-

Læreløn Blandede hold almen

-

Foredraqshonorar

I alt

-

2/3
2/3

60.394,67
-

7/9
1/3
1/3

60.394,67

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

7.851,31
7.851,31
68.245,97_

90.592,00

Tilskudsberettiget lederhonorar
Lederhonorar til undervisning, studiekredse

-

Lederhonorar til undervisning, handicappede

-

Lederhonorar til særlig tilrettelæggelse

11.776,96

Lederhonorar til instrumentalundervisning

-

Lederhonorar til Blandet hold Handicap

-

Lederhonorar til Blandet hold Almen

-

Lederhonorar ved foredrag

I alt
Samlet tilskud til undervisning og foredrag

-

11.776,96

Opgørelse af tilskud til debatskabende aktiviteter
110 % af tilskuddet afsat til debatskabende aktiviteter
Oplysning om udgifter til debatskabende aktiviteter
Overført til Debatforum
Honorar egne arrangementer
Administration
Overført til næste år max 3000
Udgifter i alt

(Beløb tilbagebetales hvis det er negativt, transport til Afregning

I

3.007,60

1

3.968,00
1.503,80
5.471,80

I

Afregning af tilskud til folkeoolvsende voksenundervisnin
Afregningsperiodens kommunale tilskud
Afregningsperiodens modtagne tilskud til §6 midler
10 % af tilskuddet der skal anvendes til debatskabende aktiviteter
Tilskudsbeløb til undervisning:
Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer

79.356,00
7.935,60
71.420,40
_

28.568,16

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

68.245,97
68.245,97

Samlet Tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer
10% midler oveført til næste ar

-

Tilbagebetaling af tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer

-

Evt. tilbagebetaling af 10% pulje
Samlet forbrug af §6 midler
Afregning af §6 midler

3.174,43
-

Samlet beløb til afregning

-

Fleksible tilrettelæggelsesformer maks 40% af tilskud til undervisning

3.174,43
-

Deltagerbetalin
Deltaqerbetalinq ved undervisning, studiekredse og foredrag

-

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

-

(Opsummering af merforbrug på tilskudsrammen bruges af forvaltningen

I

Ya

~9946~13.141

Statistiske oplysninger
Timer fleksible
Antal deltagere

Heraf

Undervisnings-

tilrettelæg-

i alt

handicappede

timer

gelsesformer

1. Grundlæggende fag

0

0

-

-

2. Sundheds fag

0

0

-

-

3. Manuelle fag
4. Musiske fag
5. Instrumentalunder.
6. Kulturfaq
7. Personlighed
8.Kommunikation
10. Andet
I alt

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

-

-

0

-

-

0
0
0

-

-

-

Heraf under 18 år
ntal deltagere ved foredrag
ntal deltagere ved debatski
debatskabende aktiviteter
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Sagsnu.: 030.80D.021

Erklæring om indhentelse af borneattest
Efter folkeoplysningslovens § 4. stk. 4. og § 45. stk. 3. jf. lovbekendtgørelse. nr. 535 af 14.
juni 2004 som ændret ved § 1. ur. I og 5. i lov nr. 1523 af 27. december 2009. hvorefter
foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af borneattest. erklærer undertegnede på foreningens vegne. at foreningen indhenter børneattester 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 barn under 15 år.
Foreningens navn:
Foreningens adresse:

/9 »~7-- /1,

77 /v

Tegningsberettigedes navn:

g0/2irk-/

•

to og underskrift)
Vejledning om erklæringens udfyldelse:
Alle folkeoplysende foreninger. der modtager tilskud eller får anvist lokaler. har pligt til at indhente
bønneattester 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 bøm under 15 år (jf. §
2. stk. 1 i 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 børneattester til den kommune. foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse in-. 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 bomeattester. Kommunerne 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 børn under 15 år. Foreninger. der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente bønneattester.
Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente
børneattester i det omfang. foreningen ansætter eller beskæftiger personer. der som led i udførelsen
af deres opgaver. skal have direkte kontakt med børn 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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