
Skoleindberetning 2022
Indsendes til DOF senest 31. marts 2023



Indberetning for 2022 
Nu er tiden kommet, hvor der skal foretages indberetning af aktiviteterne for 2022. Alle medlemsskolernes 
samlede aktiviteter danner grundlag for kontingentindbetaling og fordeling af Udlodningsmidlerne. Det er et 
større, men yderst nødvendigt stykke arbejde såvel i skolerne som i landsorganisationen. Indsendelsesfri-
sten er den 31. marts 2023, hvis ikke der er aftalt andet. 

På det grønne og røde skema er der tilføjet en tro-og-love erklæring på, at man har oplyst hele skolens virk-
somhed. Altså skal skoler, der har aktivitet i flere lovområder, huske at indsende oplysninger for samtlige 
områder. 

Venlig hilsen 

DOF’s sekretariat 

Skemaerne udfyldes og indsendes til DOF 
Det er muligt at udfylde og indsende skemaerne elektronisk. Find skemaerne på www.danskoplysning.dk 
NB! Vi anbefaler, at du gemmer indberetningsskemaerne på din pc, derefter udfylder dem, gemmer igen og 
så ellers trykker send eller vedhæfter dem i en almindelig mail til LR@danskoplysning.dk  

Folkeoplysningsvirksomhed kap. 4 
Udfyld skemaet og indsend det sammen med en kopi af det tilskudsregnskab, du har sendt til kommunen 
underskrevet af revisor og bestyrelse. Skoler med ét medlemsnummer, og som har undervisning i flere kom-
muner, indsender de farvede skemaer én gang og med kopi af tilskudsregnskaber for alle kommuner.  
Du skal også i år indsende en bestyrelsesliste med navne og mail-adresser. 

Statistikskema 
Udfyld afholdte timer, både fysiske og online baserede. OBS!! Vær meget opmærksom på, at få placeret 
eventuelle foredragstimer rigtigt ud for den mest passende faggruppe. 

”Anden undervisning end folkeoplysningslovens kap. 4”  
Skemaet indsendes af skoler, der har anden virksomhed end undervisning under folkeoplysningslovens kap. 
4, som fx daghøjskolevirksomhed, specialundervisning for voksne, dansk for udlændinge, ordblindeundervis-
ning og FVU m.m.  Du skal udfylde alle felter for de områder, hvor din skole har undervisning.  

Skoleprofil  
Skemaet indsendes kun af skoler med undervisning under Folkeoplysningsloven.  
Disse oplysninger bruges til at give et præcist billede af medlemsskolernes profil og udvikling og dermed for 
arbejdsindsatsen og tilrettelæggelsen af medlemsydelserne fra sekretariatet. 

 Indberetningen
er central for
DOF’s tilskud fra
Udlodnings-
midlerne

Grønt skema 

Blåt skema 

Gult skema 

Rødt skema 

Er der noget, du er i tvivl om? 
Har du brug for yderligere information i forbindelse med udfyldelse af indberetningsskemaerne, så kontakt 
Lars Refsing i DOF på telefon 70 20 60 20 eller via mail LR@danskoplysning.dk 



Skoleindberetningsskemaer 
DOF’s medlemsskoler har pligt til at indberette statistiske oplysninger om skolernes aktivitet til brug for be-
regning af kontingent, forsikring, COPY-DAN, ansøgning om Udlodningsmidlerne mv. samt den bedst mulige 
tilpasning af medlemsydelserne.  

Uddrag af DOF’s vedtægter 
§ 3.8 Enhver medlemsskole er pligtig at meddele landsorganisationens sekretariat virksomhedens 

omfang m.v. hvert år efter årets afslutning efter påkrav fra sekretariatet. 

§ 9.3 Generalforsamlingen fastsætter regler for beregning af kontingentstørrelsen for to år ad gangen.  
Medlemskontingent forfalder til betaling inden udgangen af april måned. 

Kontingentsatser 2023 
 

Folkeoplysningsloven 
Undervisning, studiekredse og foredrag samt daghøjskoler:  1,80 kr. 
(Ved beregningen tæller et foredrag som 6 undervisningstimer) 

Små hold (handicap- og instrumentalundervisning): 1,00 kr.

Andre love end folkeoplysningsloven 
Specialundervisning for voksne, dansk for indvandrere, FVU mm.: 0,18 kr.  

Generelt 
Minimumskontingent pr. medlemsskole 400,00 kr. 
Maksimumskontingent pr. medlemsskole 20.000,00 kr. 

Kontingentbetaling 
 

Der udsendes opkrævning af kontingent, når indberetningen er modtaget fra skolen. 
Desuden tillægges afgift vedr. Copydan* i henhold til nedenstående. 

*Copydan
Aftenskoler er forpligtet til at betale Copydan-afgift for kopieret materiale. DOF har indgået aftale med 
Copydan om opkrævning af denne afgift. Aftalen gennem DOF betyder en mere favorabel afregningssats. 
Hvis skolen ikke bruger kopieret materiale og dermed ikke ønsker at tilslutte sig aftalen, kan den undlade 
at betale det CopyDan beløb, som står på kontingentopkrævningen, hvilket medfører at skolen selv har 
ansvaret overfor Copydan. 

CopyDan satser for 2023 er: 

Afgift pr. undervisningstime for almindelige hold: 1,081 kr. 

Afgift pr. undervisningstime for små hold: 0,487 kr. 

Små hold 
Undervisning af handicappede og instrumentalundervisning inden for folkeoplysningsloven samt special-
undervisning for voksne.  

Almindelige hold 
Alt andet end små hold dvs. fx undervisning, studiekredse, foredrag x 6, fleksible tilrettelæggelsesformer 




