
Indberetning af virksomhed i 2022 i henhold til  

Folkeoplysningsloven kap. 4  
Indsendes til DOF senest 31. marts 2023. Der indsendes et skema for hvert medlemskab 

Kommunenavn 

Skolenavn 

Underskrift 
Dato Lederens underskr i f t  

Forsikringsoplysninger for virksomhed jvf. kap. 4 i folkeoplysningsloven 

Leder(e) 

Administrative medarbejdere 

Pedeller 

Andre 

Årligt arbejdstimetal (jvf. ansættel-
sesaftale) 2022 for ansatte ud over 
lærere angives. 

Bemærk: 
DOF’s lovpligtige forsikring dækker 
kun, såfremt det årlige arbejdstimetal 
er udfyldt. 

Personalegruppe Arbejdstimetal 

Vend 

Hermed indsendes indberetning for 2022 bestående af  
nedenstående: 

A. Dette skema
Forsikringsoplysninger samt eventuelle oplysninger om debatarrangementer samt  handicapundervisning.

B. Statistikskema for 2022
Udfyld og vedlæg det gule statistikskema.

C. Skoleprofil
Afkrydsningsskema som fortæller os lidt om din aftenskole.

D. Anden undervisning
Indberet undervisning uden for folkeoplysningslovens kap. 4

E. Indsend bestyrelsesliste med navne og mailadresser

Underskrift 

Dato Lederens underskrift 



Indberetning for 2022 vedr. folkeoplysningsloven kap. 4 - Side 2 

Handicapundervisning 
Hvis  sko len har  a fv ik let  underv isning t i l re t te lagt  som handicapunderv isning under  fo lkeoplysn ings loven,  
så anfør  hv i lke handicapgrupper  underv isn ingen har omfat te t .  

 

 

 

Blinde/svagsynede 

Døve/hørehæmmede 

Bevægehæmmede 

 

 

 

 

 

 Udviklingshæmmede 

Psykisk sårbare 

Læsevanskeligheder 

Debatarrangementer 

Antal arran-
gementer 

 Antal delta-
gere i a l t  

 

Andet, i så fald hvilket: 

_____________________________ 

_____________________________ 



Statistik for 2022 
 - undervisning iflg. folkeoplysningslov kap. 4. 
 

Skemaet indsendes til DOF senest 31. marts 2023. Der indsendes et skema for hver tilskudskommune.  

Skolenavn: 

Kommunenavn: 

Underskrift 

Dato Leders underskrift 

  Faggrupper Undervisning 
og  

studiekredse 

Undervisning 
for handicap-

pede 

Undervisning, 
der forudsæt-
ter små hold 
(ej handicap-

pede) 

 

  

  

  

 
(Se vejledning 
om faggrupperne 
på bagsiden) 

Antal 
lektio-
ner 

Antal 
delta-
gere 
ved 
start 

Antal 
lektio-
ner 

Antal 
delta-
gere 
ved 
start 

Antal  
lektio-
ner 

Antal 
delta-
gere 
ved 
start 

Antal 
fore-
drag 

Antal 
delta-
gere 
ved 
start 

2.1. Grundlæggende fag 
                

2.2. Sundhedsfag 
                

2.3. Manuelle fag 
                

2.4. Kulturfag 
                

2.5. Musiske fag 
                

2.6 
Instrumental- 
undervisning 

                

2.7. 
Personligheds- 
udviklende fag 

                

2.8. Kommunikationsfag 
                

2.9. Andet 
                

 I alt 
        

Antal 
lektio-
ner 

Antal 
delta-
gere 
ved 
start 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Foredrag 
Vær opmærksom 
på at  få  p laceret  
eventuel le  t imer 
ud for  den mest  
passende fag-

gruppe  

Fleksib le  
t i l re t te -

læggelses-
former  



Statistik for 2022 - side 2               Vejledning vedr. faggrupper 

Forklaringer til de anvendte begreber 
  

Formålet er at få belyst fordelingen af lektioner samt deltagere i undervisning/foredrag inden for en række faggrupper. 
 

Antal undervisningstimer 
Inden for den enkelte faggruppe anføres summen af gennemførte lektioner for de enkelte hold. 
 
Antal deltagere ved kursusstart 
Her anføres antallet af kursister registreret den 1. dag 
 
Foredrag 
Her anføres det samlede antal foredrag samt summen af deltagere ved foredragene, evt. må deltagerantallet skøn-
nes. Vær meget opmærksom på, at få placeret eventuelle timer ud for den mest passende faggruppe.  
 
2.1 Grundlæggende fag 
Sprog, dansk, regning mv. Fag der kan henføres til de grundlæggende kundskaber kendt fra folkeskolen.  
 
2.2. Sundhedsfag 
Krop, kost, herunder fx bevægelse, afspænding, yoga, ernæringslære mv. Fag, der udvider den enkeltes viden om 
forebyggelse og vedligeholdelse af kroppen, og som forbereder og motiverer til en sundere livsstil. 
 
2.3. Manuelle fag 
Håndværksfag, tegning, broderi, pileflet mv. Fag der tager udgangspunkt i ”håndens arbejde”, herunder de kulturbe-
varende håndværk og indøvelse af kunstfagenes grundlæggende teknikker til den kreativt udviklende overbygning i 
brugen af fagene. 
 
2.4. Kulturfag 
Litteratur, historie, religion, miljø, EU mv. Fag, der belyser de forskellige samfunds kollektive baggrund samt fag der 
beskæftiger sig med demokratiopfattelse og nutidens viden og strømninger. 
 
2.5. Musiske fag 
Kor, sammenspil, folkedans, drama mv. Fag der med udgangspunkt i musisk samvær indøver viden og teknikker - fra 
reproduktion til det kreativt udviklende improvisatoriske element. 
 
2.6. Instrumentalundervisning 
Fag hvor der indøves teknik og færdigheder på ét musikinstrument eller stemmetræning.  
 
2.7. Personlighedsudviklende fag 
Pædagogik, psykologi mv. Fag der belyser viden om menneskets interaktive ageren og skaber indsigt og forståelse 
for dets indre processer. 
 
2.8. Kommunikationsfag 
IT, skriveværksteder mv. Fag, hvor der indøves teknik og færdigheder på elektroniske redskaber samt funktioner og 
muligheder ved tilknyttet software (programmer). Endvidere fag der indøver teknikker i forbindelse med formidling af 
kendt viden samt udvikler teknik til frembringelse af kreative formidlingsprocesser. 
 
2.9. Andet 
Fag der ikke kan rubriceres under de foregående (punkt 2.1. til 2.8.). 



 
Skoletype           

Skolen har en bred faglig profil med forskellige fag og en bred målgruppe 
(Traditionel aftenskole med fx sprog, bevægelse, kreative fag, foredrag osv.) 

Skolen har en bred faglig profil men henvender sig til en smal målgruppe 
(Fx skole med mange forskellige fag for personer med psykisk sårbarhed) 

Skolen har en smal faglig profil med få fag men en bred målgruppe 
(Specialiseret skole, fx sprogskole, yogaskole, malerskole, musikskole) 

Skolen har en smal faglig profil og en smal målgruppe 
(Fx skole kun med undervisning i varmt vand for bevægelseshæmmede)   

Miniskole 
(Kun et eller få hold. Fx kor, orkester eller lignende) 

 

Supplerende spørgsmål      

Er skolen direkte repræsenteret i kommunens udvalg for området, jf. § 35, stk.2?    

Er skolen med i et formaliseret samarbejde med kommunens øvrige aftenskoler? (Samråd)  

Hvis skolen har kor og/eller orkestre, hvor mange? 

Dato for seneste afholdte generalforsamling? 

Udsender skolen Nyhedsbreve digitalt? 

Har skolen en Facebook-side?   

 Har skolen en instagram-profil?                                                     

Markedsføres skolens tilbud ved en betalt annoncering på digitale platforme? 
(f.eks. annoncer eller boostede opslag på Facebook/instagram eller Google Ads) 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Skoleprofil    
 
Skemaet indsendes til DOF senest 31. marts 2023. 
Udfyldes af aftenskoler med undervisning under Folkeoplysningslovens kap. 4. 

Skolenavn: 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ja Nej   

Kor Orkestre   



Indberetning af virksomhed i 2022 om  
 

Anden undervisning  
end folkeoplysningslovens kap. 4  
 

Skemaet indsendes til DOF senest 31. marts 2023. Der indsendes et skema for hver tilskudskommune. 

Skolenavn 

Kommunenavn 

Undervisningsoplysninger i hele tal (ingen decimaler) 
 Antal 

årselever 
Antal  
deltagere 

Antal 
lektioner** 

Samlet offentligt tilskud 

Daghøjskole 
Undervisning med tilskud efter afsnit II a i 
folkeoplysningsloven  

    

Specialundervisning for voksne 
Undervisning med tilskud efter lov om special-
undervisning for voksne  

   

Dansk for udlændige 
Undervisning med tilskud efter lov om danskundervis-
ning af voksne udlændinge  

   

Ordblindeundervisning 
Undervisning med tilskud efter regler om ordblinde-
undervisning for voksne 

   

FVU  
Undervisning med tilskud efter regler om forberedende 
voksenundervisning 

   

Anden undervisning 
Undervisning med offentlige tilskud, bortset fra oven-
stående  

   

Indtægtsdækket virksomhed 
Undervisning uden offentlige tilskud  

  Over (+)/underskud(-) ved virksomhed 

Forsikringsoplysninger vedr. anden undervisning end folkeoplysningslovens kap. 4 

Årligt arbejdstimetal 2022 for ansatte ud 
over lærere angives. 

 

Bemærk: 

DOF’s lovpligtige forsikring dækker kun, 
såfremt det årlige arbejdstimetal er udfyldt. 

Personalegruppe Arbejdstimetal 

Leder(e) 
 

Administrative medarbejdere 
 

Pedeller 
 

Andre 
 

Underskrifter  

 Dato Leders underskrift 

Dato Revisors underskrift 

Dato Bestyrelsesformand 

* *  Lekt ioner  gennemført  med én underviser  (uagtet  anta l le t  a f  de l tagere)  
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