Regler for anvendelse af tilskud 2020
Tilskud til undervisning
• Det bevilgede tilskud for 2020 skal primært bruges til lærer- og lederløn, men der
dispenseres for de normale regler således, at en mindre del af tilskuddet kan bruges til at
kompenserer for den manglende indtjening forårsaget af Covid 19. Tilskuddet kan bruges til at
dække nogle af skolens faste omkostninger, ekstra nødvendig markedsføring m.m. Ved
regnskabsafslutningen skal det dokumenteres, hvad tilskuddet er brugt til.
• Hvis det ved afslutning af regnskabsåret 2020 viser sig at udgifterne er mindre end bevilget
tilskud, vil der skulle ske tilbagebetaling.
Tilskud til nedsat deltagerbetaling
• Der kan søges tilskud til tilmeldte deltagere på planlagt og oprettede hold, der er aflyst på
grund af Covid 19. Det gælder uanset om egenbetalingen er betalt eller ej. Der kan ydes
tilskud til hele forløbet, selvom der er sket aflysning af dele af undervisningen.
• Der skal foreligge dokumentation for de tilmeldte deltagere
• Det er en forudsætning, at der er afholdt lønudgift til undervisningen.
• Aftenskoler, der søger regeringens hjælpepakker om støtte til deltagerbetalingen, skal i
ansøgningen, modregne Odense Kommunes tilskud til nedsat deltagerbetaling for
ovennævnte hold.
Lokaletilskud
• Det udmeldte lokaletilskud for 2020 – vil blive udbetalt, uanset aktivitetsniveau.
Gebyr for brug af offentlige lokaler
• Der vil kun blive opkrævet gebyr for de undervisningstimer, der gennemføres i kommunale
lokaler.
Fjernundervisning
• Der kan i 2020 dispenseres fra de normale regler vedr. fjernundervisning. Det vil sige at
reglerne om mindst 30% af timerne skal være gennemført i fællesskab og at undervisningen
afregnes efter reglerne for fjernundervisning, suspenderes.
• Holdene afregnes som undervisning.
Debatskabende aktiviteter – 10% puljen
• Der dispenseres for retningslinjerne for brugen af tilskuddet til debatskabende aktiviteter.
Aftenskolerne kan vælge at bruge alle midlerne til debatskabende aktiviteter, men kan også
benytte hele eller dele af tilskuddet til leder/lærerløn eller til betaling af faste udgifter.
Ved regnskabsafslutningen skal det dokumenteres, hvad tilskuddet er brugt til.
• Hvis det ved afslutning af regnskabsåret 2020 viser sig at udgifterne er mindre end bevilget
tilskud, vil der skulle ske tilbagebetaling eller beløbet skal overføres til 2021 (maksimalt 25.000
kr.)

Tilskud 2021
• Beregningen af tilskud til undervisning og lokaler 2021 vil ske med udgangspunkt i bevilget
tilskud for 2020. Det vil sige, at der ses bort fra 2020 som grundlag for fremtidige tilskud.

