
 

Retningslinjer for 
Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje 
 

Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) er et samarbejdsorgan mellem de fem landsdækkende 
oplysningsforbund: AOF, DOF, FOF, Fora og LOF og varetager fælles interesser inden for 
folkeoplysning og voksenundervisning. 

Folketinget har besluttet, at de tidligere Spillehalsmidler fremover skal fordeles af en række 
organisationer gennem Lokalforeningspuljer. OF forvalter på baggrund af retningslinjer godkendt af 
Slots- og Kulturstyrelsen en Lokalforeningspulje, derfor har aftenskoleforeningerne i de 5 
landsforbund mulighed for at søge om bidrag til at styrke det lokale arbejde i aftenskoleforeningen. 
Den samlede pulje udgør ca. 2.900.000 om året. De fem landsforbund kan ikke selv søge puljen 
og ej heller indirekte få andel i midlerne. 

 
Puljens formål: 
 
Initiativer, aktiviteter eller materialer der kan medvirke til at styrke aftenskoleforeningen. 
 
Det kan eksempelvis være: 

• Udvikling af initiativer eller aktiviteter i aftenskoleforeningen 
o for nye målgrupper 
o med fokus på digitale kompetencer og digital dannelse 
o med fokus på samfundet, demokrati og den almene og demokratiske dannelse 
o der udvikler nye fællesskaber 
o der fremmer den fysiske og den mentale sundhed 

• Konkret igangsættelse af initiativer eller aktiviteter i aftenskoleforeningen 
• Kurser og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer, ledere og undervisere 
• Foreningsudvikling og/eller bestyrelsesudvikling (arrangement, ekstern bistand m.v.) 
• Anskaffelse af materialer m.v. til brug for undervisning eller andre folkeoplysende 

aktiviteter 
• Fremme af samarbejde og partnerskaber med andre organisationer og kommunen 

 
 
Fordeling 
 
De overordnede krav til fordelingen af puljen er, at: 

• midlerne skal komme mange aftenskoleforeninger til gode 
• midlerne skal fordeles geografisk bredt 
• midlerne skal fordeles bredt formålsmæssigt 

 
 
Ansøgerkreds 
 
Puljen kan udelukkende søges af aftenskoleforeninger, som er medlem af et af de 5 landsforbund 
(AOF, DOF, FOF, Fora og LOF). 
 
 
Annoncering 
 
Puljen annonceres på www.statens-tilskudspuljer.dk, hvor også puljens status opdateres. 
Puljen annonceres minimum 3 uger før ansøgningsfrist gennem de 5 landsforbunds hjemmesider 

http://www.statens-tilskudspuljer.dk/


 

og nyhedsbreve og forventes dermed at nå direkte ud til hele ansøgerkredsen. 
 
Vilkår for ansøgning  

 
 Der kan udelukkende søges om tilskud til initiativer/aktiviteter, der lever op til formålet om 

at medvirke til at styrke aftenskoleforeningen, og aftenskoleforeningen skal opstille et klart 
mål for initiativet/aktiviteten, der søges tilskud til. 
 

 Midler fra puljen kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som er afholdt før 
bevillingstilsagnet er givet. 

 
 Puljen kan ikke anvendes til udgifter, som hører under almindelig drift. 

Det vil sige, at man for eksempel ikke kan få støtte til skolens lærerløn 
på kurser med offentlig adgang, administration, deltagerbetaling eller 
lignende, idet dette vil være konkurrenceforvridende. 
 

 Midler fra puljen skal bruges lokalt, dvs. i den eller de kommuner 
aftenskoleforeningen har aktiviteter i. 
 

 Der kan maksimalt søges om 25.000 kr. pr. initiativ/aktivitet.  
 

 Initiativet/aktiviteten, der støttes med midler fra puljen, kan suppleres 
med støtte fra anden side. 
 

 Hele eller dele af ansøgningen kan imødekommes. 
 

 En aftenskoleforening kan som udgangspunkt kun komme i betragtning 
med én ansøgning i hver ansøgningsrunde. En aftenskoleforening med 
aktivitet i flere kommuner kan dog komme i betragtning med mere end 
én ansøgning, såfremt initiativerne/aktiviteterne klart er placeret i 
forskellige kommuner. Hvis en forening får del i midlerne i én 
ansøgningsrunde det pågældende år, vil andre foreninger få fortrinsret i 
eventuelt følgende ansøgningsrunder det pågældende år. Dermed kan 
en forening tilgodeses i flere ansøgningsrunder, såfremt der er få 
ansøgninger, eller de indkomne ansøgninger ikke lever op til vilkårene 
for at opnå støtte. 

 
 
Ansøgningsprocedure 

 
 Ansøgningsskema udfyldes og indsendes til aftenskoleforeningens 

landsforbund. Ansøgningen skal indeholde projektets formål, mål, 
aktiviteter og budget. 
 

 Budgettet skal indeholde alle initiativets væsentlige udgiftsposter og 
skal fremgå af budgetskabelonen i ansøgningsskemaet. 
 

 Der er som udgangspunkt to årlige ansøgningsrunder. Er der midler 
tilbage i Lokalforeningspuljen efter de to ansøgningsrunder, kan der 
blive udmeldt yderligere en ansøgningsrunde. 
 

 Ansøgningsfrister annonceres på www.statens-tilskudspuljer.dk, hvor 
også puljens status opdateres. Puljen annonceres minimum 3 uger før 
ansøgningsfrist gennem de 5 landsforbunds hjemmesider og 
nyhedsbreve. 



 

 
 Hvis der ved en ansøgningsfrists udløb er indkommet så mange ansøgninger, at de 

ansøgte beløb overstiger det beløb, der er afsat til ansøgningsrunden, vil 
Lokalforeningspuljens midler blive fordelt efter følgende tildelingskriterier: 

 
1. Udvikling og igangsættelse af nye initiativer eller aktiviteter i 

aftenskoleforeningen 
2. Foreningsudvikling og/eller bestyrelsesudvikling 
3. Kurser og efteruddannelse for bestyrelsesmedlemmer, ledere og undervisere 
4. Anskaffelse af materialer m.v. til brug for undervisning eller andre 

folkeoplysende aktiviteter 
5. Fremme af samarbejde og partnerskaber med andre organisationer og 

kommunen 
6. Andet 

 
 Ansøgninger om tilskud fra Lokalforeningspuljen behandles af bestyrelsen i 

Oplysningsforbundenes Fællesråd (sekretariatsleder/direktør fra hvert landsforbund).  
 

 Aftenskoleforeningen vil senest 3 uger efter en ansøgningsfrists udløb modtage enten 
godkendelse eller afslag på ansøgningen pr. mail. 
 
 

Bevilling 
 

 Der udstedes et tilsagnsbrev med fastsættelse af beløb og kriterier for afrapportering.  
 

 Tilsagnsbrevet indeholder klare forventninger til, hvilke mål initiativet/aktiviteten forventes 
at opnå. 
 

 Bevillinger udbetales i én rate, når ansøgningen er godkendt. 
 

 Ændringer i et initiativ/en aktivitet efter tilskudsbevillingen er givet, skal meddeles til 
aftenskoleforeningens landsforbund og kan betyde revurdering af tilsagnet. 

 
 Initiativet/aktiviteten skal være afsluttet inden udgangen af oktober måned i det 

kalenderår, hvor tilskudsbevillingen er givet. 
 

 En eventuel klage over en afgørelse om tilskud kan senest fire uger efter, at afgørelsen 
er meddelt, rettes til Slots- og Kulturstyrelsen (slks@slks.dk). 
 

 
Afrapportering 
 

 Der skal ikke indsendes regnskab eller beretning/rapport, men der skal indsendes en 
erklæring om, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet. Erklæringen skal være 
indsendt senest den 31. oktober i det kalenderår, hvor tilskudsbevillingen er givet. 
Manglende rettidig indsendelse af erklæring kan medføre krav om tilbagebetaling af 
tilskud. 

 
 Regnskabsmaterialer relateret til bevillingen skal opbevares i 5 år fra udgangen af det 

kalenderår, hvor initiativet/aktiviteten er afsluttet. 
 

 Minimum 5 % af tilskudsmodtagerne skal udtages til stikprøvekontrol i henhold til 
Slots- og Kulturstyrelsens krav til administrationen af puljen. 

 
 
Andet 



 

 
 Yderligere oplysninger om Lokalforeningspuljen rettes til aftenskoleforeningens 

landsforbund.  
 

 Disse retningslinjer kan løbende blive justeret, hvis praksis og erfaringer viser, 
at der er behov herfor. 
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