VEJLEDNING TIL
"Ansøgning om godkendelse som forening"
Folkeoplysende voksenundervisning.

Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er, "at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at
styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet".
Baggrunden for at formulere ovenstående formål for folkeoplysende virksomhed er at lægge afstand
til kommerciel virksomhed.
Habilitet
For at understrege kravet om, at folkeoplysende foreninger ikke må være kommercielle, er der opstillet en række krav i loven i forhold til, hvem der kan sidde i bestyrelsen for en folkeoplysende
forening.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen for foreningen:




medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der
udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen
advokater, revisorer og lignede rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen
ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen

Fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder der er almennyttige, og hvis formål er at
stille lokaler til rådighed for børn og unge, er ikke omfattet af ovenstående.
Øvrige krav til foreningsdannelse fremgår af ansøgningsskemaet.
Folkeoplysningsudvalget vedtog følgende målsætninger for handicapundervisning i HøjeTaastrup Kommune med virkning fra den 1. januar 2000:


Folkeoplysningsudvalget ønsker med sin fordelingspolitik at give borgere med handicap i forhold
til undervisningen i et konkret emne mulighed for at deltage i folkeoplysende virksomhed på lige
fod med andre



Folkeoplysningsudvalget vil hjælpe borgere i Høje-Taastrup Kommune til bedst mulig undervisning uden hindringer

Definition på handicapbegrebet
Som udgangspunkt defineres handicap i forhold til undervisningssituationen, dvs. hvis undervisningen er tilrettelagt for at tilgodese den enkeltes handicap, er man principielt ikke længere handicappet i forhold til undervisningen.
Der forekommer dog undervisningssituationer/-former, hvor deltagernes fysiske eller psykiske handicap fordrer, at der ud over en særlig tilrettelæggelse af undervisningen, også er færre deltagere
på holdet for at læreren har mere tid til den enkelte deltager og/eller der gives bedre plads til den
enkelte deltager indenfor de fysiske rammer.
Handicaperklæring
Handicaperklæringen skal udleveres til deltageren ved tilmelding og skal ledsages af en beskrivelse
af fagets indhold og undervisningens tilrettelæggelse og form.
Det skal tydeligt fremgå af erklæringen, at deltageren erklærer sig handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete emne, hvorved han/hun modtager et højere tilskud til undervisningen.
Erklæringen skal udfyldes individuelt af den enkelte deltager og være foreningen i hænde inden
kursusstart. Se bilag 1.
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I henhold til Undervisningsministeriets udkast til Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kan Folkeoplysningsudvalget fravige
kravet om handicaperklæring, hvis det er åbenbart at deltageren er handicappet i forhold til undervisningen i et konkret emne. Folkeoplysningsudvalget har ikke på nuværende tidspunkt givet sådanne dispensationer.
Bevægelsesfag
Bevægelsesfag kan fremover kun oprettes som almen undervisning med faktor 1,0.
Undervisningen tilrettelægges for personer med diverse lidelser, der ikke nødvendigvis er lægeligt
påvist. Der er tale om afspændingsfag eller afspændingsteknikker, der bruges i forebyggende og
helbredende øjemed.
Undervisning, der ikke falder ind under ovennævnte kategorier, betragtes som almen undervisning.
Ovennævnte regelsæt er uddybet i bilag 2.
Lokaletilskud i forbindelse med voksenundervisning
I forbindelse med voksenundervisning kan der søges om tilskud til lokaler i henhold til § 23 stk. 2.
Se bilag 3.
Kommunen kan yde tilskud til lejede eller egne lokaler. Ansøgning behandles af voksenundervisningens samråd, som udfærdiger indstilling til folkeoplysningsudvalget. En forening har ikke krav på at
få lokaler stillet til rådighed på en bestemt ugedag eller et bestemt tidspunkt.
I budgettet er afsat et fast beløb til voksenundervisningsområdet, som fordeles i forhold til indkomne godkendte ansøgninger.
Spørgsmål kan rettes til Christina Pedersen på telefon 43591319 eller ChristinaPe@htk.dk
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Bilag 1.
Nedenfor gengives den af Folkeoplysningsudvalget i Høje-Taastrup Kommune godkendte Handicaperklæring. Teksten trykkes af de enkelte skoler på eget brevpapir og returneres af deltageren til
skolen.
I henhold til Folkeoplysningsloven og Høje-Taastrup Kommunes retningslinier, udgør det kommunale tilskud til deltagere, som er handicappede i forhold til undervisningen i et konkret emne, maksimalt 7/9 af leder- og lærerlønnen.
Baggrunden for disse regler er, at borgere med handicap i forhold til undervisningen skal have
samme mulighed for at deltage i folkeoplysende virksomhed som andre borgere. Det forhøjede tilskud til den enkeltes deltagelse gør det muligt for aftenskolerne at etablere hold med færre deltagere.
Betingelsen for, at de enkelte aftenskoler kan få udbetalt det forhøjede tilskud er, at deltageren ved
sin underskrift erklærer sig handicappet i forhold til den undervisning, der er beskrevet i aftenskolens program. Det betyder, at den enkelte deltager skal vurdere, om hendes/hans deltagelse i den
tilrettelagte undervisning kræver særlige hensyn.
Undertegnede ____________________________________________
erklærer hermed, at jeg er handicappet i forhold til undervisningen i
____________________________________________________ hold nr. ___________________
(fag/emne)
som er tilrettelagt under hensyn til mit handicap
_________________________________________
(handicappets art)
Erklæringen skal udfyldes i forbindelse med tilmeldingen og skal være aftenskolen i hænde inden
kursusstart.
Erklæringen kan på begæring af Høje-Taastrup Kommune sendes til kommunen.

Dato __________________ Underskrift ______________________________________
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Bilag 2.
Generelle forhold vedrørende handicapundervisning
Folkeoplysningsudvalgets definition på handicapundervisning tager udgangspunkt i Folkeoplysningslovens bestemmelser om Handicapundervisning, som forudsætter, at "deltageren er handicappet
i forhold til undervisningen i et konkret emne".
Det er derfor vigtigt, at man holder sig for øje, at man skal være "handicappet i forhold til undervisningen i et konkret emne" når man som skole vurderer, hvorvidt undervisningen overholder Folkeoplysningsudvalgets definition på og regler for handicapundervisning.
Endvidere skal definitionen på handikapundervisning ses som overordnet i forhold til de specifikke
regler for enkelte undervisningsformer. Dette betyder, at fag, der opfylder definitionens krav, kan
søges godkendt som handikapundervisning, selvom det er et bevægelsesfag.
Handikapundervisning
Ifølge Folkeoplysningsloven og Høje-Taastrup Kommunes retningslinier kan der ydes tilskud til undervisning af ”deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne" med maksimalt 7/9 af leder- og lærerlønnen. Deltageren skal altså vurdere, hvorvidt vedkommende er handicappet i forhold til undervisningen.
Deltageren skal afgøre, om der er forhold, der fordrer særlige hensyn i forhold til undervisningen ud
over tilrettelæggelsen af undervisningen og lærerens pligt til at differentiere undervisningen i forhold til de enkelte elever.
Folkeoplysningsudvalgets definition på handicapundervisning fokuserer udelukkende på, hvilke forudsætninger, der skal opfyldes, før en given undervisning er berettiget til at modtage det forhøjede
tilskud.
Folkeoplysningsudvalgets arbejde med at definere forudsætningerne for handicapundervisning har
taget udgangspunkt i en beskrivelse af aftenskolernes handicapundervisning. Beskrivelsen er udarbejdet på basis af indberetninger fra skolerne og skolernes programmer. Udvalget fandt ud fra beskrivelsen af fagene, at der var behov for en afklaring af administrationsgrundlaget på området,
hvorfor man udarbejdede målsætninger for og definition på handicapundervisning.
Bevægelsesfag
Når Folkeoplysningsudvalget har vedtaget, at bevægelsesfag ikke kan oprettes som handicapundervisning, er det sket ud fra en vurdering af de eksisterende hold med bevægelsesfag. Der er derfor
ikke tale om en egentlig emnebegrænsning men en vurdering af, hvilke tilskud holdene kan opnå.
Når man vurderer bevægelsesfag som handicapundervisning, er det nødvendigt at foretage en sondring mellem:


Lidelser eller gener, der er betinget af alder, arbejdssituation eller fritidsaktiviteter
At kroppen/bevægelsesapparatet forringes som følge af alder eller slid ved arbejde og fritidsaktiviteter kan ikke sidestilles med et egentligt handicap. Ligeledes kan undervisning, der er tilrettelagt med henblik på at lindre eller forebygge disse lidelser/gener, ikke godkendes i henhold til Folkeoplysningsudvalgets definition på handicapundervisning, idet der ved undervisningens tilrettelæggelse er taget hensyn til den pågældende lidelse.



Fysiske eller psykiske handicap
der fordrer, "at der ud over en særlig tilrettelæggelse af undervisningen, også er færre deltagere på holdet for, at læreren har mere tid til den enkelte deltager og/eller der gives bedre plads
til den enkelte deltager indenfor de fysiske rammer".

Intentionen med Folkeoplysningslovens "handicapregler" er at tilgodese det mindretal af befolkningen, der er handicappet i forhold til undervisningen. Det er ikke intentionen at flere borgere gøres
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handicappede, hvilket er en konsekvens af oprettelse af Handicapundervisning for personer med
alders-, arbejds- eller aktivitetsbetingede lidelser/gener.
Der er ikke i Folkeoplysningsudvalgets beslutning sket en emnebegrænsning af bevægelsesfagene.
Der kan søges om godkendelse af bevægelsesfag som handicapundervisning, når disse opfylder
Folkeoplysningsudvalgets definition på handicapundervisning.
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Bilag 3.
Ansøgning om lokaletilskud i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning.
Foreningens navn: ____________________________
Foreningens adresse: __________________________
__________________________
Telefon: ___________________
Beskrivelse af lokalerne.
Adresse: ______________________________
Anvendes til: __________________________
Er der tidligere ydet tilskud:
Ja

Nej

Driftsudgifter, huslejekontrakt
Husleje
Varme og belysning
Andet
Indtægter - skal fratrækkes
I alt

skal vedlægges.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Såfremt der er medtaget udgifter under punktet "andet", skal dette specificeres.
Foreningens timetal i lokalet
Udgift pr. time i lokalet
Hvis der søges om tilskud til flere lokaler, skal udgifterne specificeres på bilag.
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