Vejledning til oprettelse af en aftenskole
Kravene til en forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning stilles i høj grad til hvordan
aftenskolens arbejde og organisation er struktureret. Derudover stilles der en række krav til den
undervisning der tilbydes.
Kravene i Folkeoplysningsloven er at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aftenskolen har faste planlagte folkeoplysende aktiviteter i skoleåret.
Aftenskolen har vedtægter med et formål, som er godkendt på dens generalforsamling.
Aftenskolens voksenundervisning som udgangspunkt er åben for alle.
Aftenskolens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.
Aftenskolen er demokratisk opbygget og har en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der
er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
Aftenskolen giver deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
Aftenskolen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder
aftenskolen.
Aftenskolens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Dannelse af en aftenskole
For at danne en aftenskole er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en
stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af skolen træffes. Med indkaldelsen bør følge
et udkast til vedtægter.
Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling. Det skal indsendes inden kommunen kan
lave en endelig godkendelse af aftenskolen.
Vigtigt: For at undgå afholdelse af to generalforsamlinger, vil Kultur og Fritid meget gerne gennemgå
forslag til vedtægter inden afholdelse af generalforsamling.

Fast planlagt voksenundervisning
Kommunen støtter aftenskolerne ud fra ansøgning om antallet af timer for det kommende budgetår. Det
er derfor vigtigt, at aftenskolen sikrer, at der er fastlagte aktiviteter i kalenderåret.
Aftenskolerne får tilskud baseret på den undervisning og de foredrag der afholdes i løbet af året.
Tilskuddet fastsættes efter typen af undervisning. Derudover gives der til særlige debatskabende
aktiviteter og foredrag.
Der ydes således ikke tilskud til aktiviteter der ikke bærer præg af undervisning eller indeholder en
nuanceret debat.
For at aftenskolen kan modtage økonomisk tilskud fra det offentlige kræves en NemKonto. Oprettelse af
en NemKonto i et pengeinstitut forudsætter at foreningen har et CVR-nr. Erhvervelse af et CVR-nr. er
gratis og kan ske ved foreningens registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. Man kan finde mere
information om oprettelse af CVR-nr. på www.virk.dk

Den frivillige oplysende forening
Som beskrevet ovenover, skal en aftenskole være demokratisk opbygget og tilbyde medlemmerne
indflydelse via en plads i bestyrelsen, og dette skal fremgå af foreningens vedtægter. Vedtægterne vil
sammen med et katalog over undervisning danne baggrund for kommunens beslutning om, hvorvidt
foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven og dermed også være støtteberettiget.

Lønudbetaling
Foreninger der driver aftenskole efter folkeoplysningsloven skal overholde særlige løn- og
ansættelsesvilkår. Derfor skal kommunen også tilbyde at være lønudbetaler for de aftenskoler der ikke er
medlem af et af hovedforbundene. Det er dog op til den enkelte aftenskole, om denne ønsker, at
kommunen skal administrere lønnen.

Vedtægterne
For at aftenskolen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum
indeholde en beskrivelse af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreningens formål
Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder regnskabsår samt valg af revisor
Foreningens hjemsted
Betingelse for medlemskab
Tegningsret for foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

Der er mange måder at lave vedtægter på, og der er ingen formelle krav om, hvordan vedtægterne skal
se ud og hvor udførlige de skal være. Vedtægterne sætter rammen for foreningen og giver nye og gamle
medlemmer indblik i, hvilke forpligtelser og rettigheder de har som medlemmer.

