
Ikast-Brande Kommune
Kultur- og Fritid
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Foreningens navn og adresse:

  Opgørelse af tilskud
  til folkeoplysende
  voksenundervisning

                      Afregningsår:

 Opgørelse af deltagertimer
1 Deltagertimer vedrørende undervisning og studiekreds                              Overføres fra opgørelsesskemaet

     -  Et kursus kan max. udløse 25  deltagertimer pr. undervisningstime
2 Deltagertimer vedrørende undervisning af handicappede                          Overføres fra opgørelsesskemaet

     -  Undervisningen skal afvikles på små hold (max. 7 delt. pr. hold)
3 Deltagertimer vedrørende instrumentalundervisning                                   Overføres fra opgørelsesskemaet

     -  Undervisningen skal afvikles på små hold (max. 8 delt. pr. hold)
4 Foredrag - (max. 150 deltagertimer pr. foredrag  =  50 personer)              Overføres fra opgørelsesskemaet

            Antal foredrag:
5 Antal deltagertimer i alt pkt. 1:4 -                         

 Udgifter til lærerløn incl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.
6 -= 3/1esderkeiduts go gninsivrednu lit nølreræL                          
7 -= 9/8edeppacidnah fa gninsivrednu lit nølreræL                          
8 -= 7/5gninsivrednulatnemurtsni lit nølreræL                          
9 -= 3/1)garderof .rp remitnøl 6 .xam( raronohsgarderoF                          

10 Ialt -                        pkt. 6:9 -                         

 Tilskudsberettiget lederhonorar
11 Lederhonorar til undervisning, studiekreds                  13% af pkt. 6 - -= 3/1                                                 
12 Lederhonorar til undervisning af handicappede   13% af pkt. 7 - -= 9/8                                                 
13 -8 .tkp fa %31  gninsivrednulatnemurtsni lit raronohredeL -= 7/5                                                 
14 -9 .tkp fa %31  garderof dev raronohredeL -= 3/1                                                 
15 I alt 13% -                        pkt. 11:14 -                         
16 Samlet tilskudsberettiget tilskud til undervisn. og foredrag pkt. 10+15 -                         

 Opgørelse af tilskud til debatskabende aktiviteter - 10%-puljen
17 10% af tilskuddet afsættes til debatskabende aktiviteter - pkt. 52 - UDFYLD PKT. 51 FØRST -                         

  17a Overførsel fra sidste års pulje = 25% af pkt. 26 på sidste års opgørelse
  17b -a71+71 .tkp                             sednevna .xam red nak nejlup-%01 liT                          

                        
                        25%

 Oplysning om udgifter til debatskabende aktiviteter - 10%-puljen
18 Honorar + kørsel
19 Administration - max. 10%
20 Lederhonorar  - max. 20%
21 Lokaleudgifter
22 Undervisningsmaterialer af ikke blivende værdi
23 Annoncer
24 Andre PR udgifter
25 Udgifter i alt pkt. 18:24 -                         

26 -52-b71.tkptvitisop re ted sivh serøfrevo tebøleb fa %52                          

 Tilbagebetaling 10%-puljen (Hvis punkt 26 er positivt)
  Overføres til næste års 10%-pulje (max. 25% af punkt 26)



Opgørelse af debatskabende aktiviteter - 10%-puljen
Arrangement Antal deltagere

                 Antal deltagere ialt -                         

 Opgørelse af timer til fleksible tilrettelæggelsesformer - 40%-puljen
27 Timer for ikke handicappede
28 Timer for handicappede
29 Timer tilrettelagt som små hold  -  instrumentalundervisning
30 Timer til fjernundervisning

31 Antal timer i alt pkt. 27:30 -                         

 Afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer - 40%-puljen
32 Lærerløn
33 Internetadgang/fjernundervisning
34 Undervisningsmaterialer af ikke blivende værdi
35 Lokaleudgifter
36 Annoncering
37 Udgifter i alt pkt. 32:36 -                        
38 Lederhonorar max. 20% af pkt. 37 20% -                        pkt. 37+38 -                         

 Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer inkl. lederhonorar - 40%-puljrn
39 Udgifter til ikke handicappede 1/3 = -                         
40 Udgifter til handicappede 8/9 = -                         
41 Udgifter til små hold - instrumentalundervisning 5/7 = -                         
42 Udgifter til fjernundervisning 1/3 = -                         
43 Tilskud i alt -                        pkt. 39:42 -                         

 Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer inkl. lederhonorar kan højest udgøre:
44 Maksimal udgift pr. time - findes på KL's hjemmeside
45 Udgifter til ikke handicappede pkt. 44x27 -                        1/3 = -                         
46 Udgifter til handicappede pkt. 44x28 -                        8/9 = -                         
47 Udgifter til små hold - instrumentalundervisning pkt. 44x29 -                        5/7 = -                         
48 Udgifter til fjernundervisning pkt. 44x30 -                        1/3 = -                         
49 Maksimalt tilskud i alt pkt. 45:48 -                         
50 Den tilskudsberettigede udgift er den mindste af pkt. 43 og pkt. 49 men max. pkt. 54

 Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
51 Afregningsperiodens kommunale tilskud   (tilskudstilsagnet)                      
52 10% af tilskuddet der skal anvendes til debatskabende aktiviteter   pkt. 51 x 10% 10% -                         
53 Tilskudsbeløb til undervisning/foredrag pkt. 51-52 -                         
54 Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer   pkt.  53 x 40% 40% -                         

 Afregning af det samlede tilskud (forbrug)
55 Samlet tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag pkt. 16 -                         
56 Samlet tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer pkt. 50 -                         
57 Samlet tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer pkt. 55+56 -                         
58 Tilbagebetaling af tilskud til undervisning og fleks. tilrettelæggelsesf. - kun hvis pkt. 58 er positiv  pkt. 53-57 -                         



 Deltagerbetaling
59 Deltagerbetaling ved undervisning, studiekreds og foredrag
60 Deltagerbetaling ved fleksible tilrettelæggelsesformer
61 Evt. deltagerbetaling ved 10% arrangementer

62 Periodens samlede deltagerbetaling  pkt. 59:61 -                         

  Afregning af lokaletilskud i indeværende år (bilag vedlægges)
Lokalets Beliggenhed (adresse) Antal afviklede timer Udgift

  Ansøgning om lokaletilskud i kommende år
Lokalets beliggenhed (adresse Forventet antal timer Forventet udgift

Statistiske oplysninger til Undervisningsministeriet
Antal deltagere Heraf Antal undervis-        Timer til fleksible

Fag i alt ved kursusstart handicappede timer    tilrettelæggelsesformer
1. Grundlæggende fag
2. Sundhedsfag
3. Manuelle fag
4. Musiske fag
5. Instrumentalundervisning
6. Kulturfag
7. Personlighedsudviklende
8. Kommunikation
9. Andet

  I alt -                                 -                                 -                        -           
  Heraf under 18 år

Antal deltagere ved foredrag
Antal deltagere ved debatskabende aktiviteter

Skoleleder

Skoleleders underskrift:
Dato

Revisor / forening
Bemærkninger:

Revisors underskrift:
Dato:



Foreningen
Underskrives af foreningens bestyrelse

Dato:

Regler for opgørelse af deltagertimer

   En betalende deltager udløser 1 deltagertime pr. undervisningstime. Et kursus kan max. udløse
   25 deltagertimer pr. undervisningstime

   En deltager, der er handicappet i relation til undervisningen i et konkret emne, udløser 3,5 deltager-
   timer pr. undervisningstime. Undervisningen skal afvikles på små hold.

   En deltager i instrumentalundervisning udløser 3 deltagertimer pr. undervisningstime. Undervisningen
   skal afvikles på små hold.

   Ved foredrag udløser 1 deltager i et foredrag 3 deltagertimer. Der kan højst medregnes 150 deltager-
   timer pr. foredrag, svarende til 50 personer.
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