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Aftenskolerne har brug for en hurtige løsning
Først vil jeg gerne benytte anledningen til at takke for den gode kommunikation vedrørende
folkeoplysningens vilkår i Corona-krisen, som vi i DFS har med Kulturministeriet. Vi sætter stor pris
på jeres lydhørhed.
Uagtet det, er vi dog alvorligt bekymrede for, hvorledes aftenskolerne og ikke mindst deres
undervisere aktuelt er stillet. Vi ser nu ind i en virkelighed med en forestående tilbagebetaling af
deltagerbetaling og en væsentlig usikkerhed omkring det kommunale tilskud til den aktivitet, som nu
må aflyses som følge af Corona-nedlukningen. For DFS er det vigtigt, at der hurtigt findes en holdbar
løsning, der kan sikre aftenskolernes økonomi og dermed også jobbet for de mange undervisere og
ledere i aftenskolerne.
Jeg ved fra DFS' sekretariatschef, at Kulturministeriet og KL er i dialog om særligt de kommunale
tilskud, og at der skal afholdes et møde i næste uge. I vores optik er det dog alt for længe at vente på
en afklaring. Det skyldes, at aftenskolerne - ikke mindst nu, med den nye udmelding om at
nedlukningen forlænges - på grund af uvisheden i forhold til, hvorvidt de kan regne med det
kommunale tilskud eller ej, begynder at afskedige medarbejdere. Der er simpelthen for stor uvished til,
at det kan vente så længe med en afklaring.
Jeg skriver derfor til jer med tre store ønsker:
1) At der kommer en afklaring i denne uge, som vil få hurtig og umiddelbar effekt for alle udbydere af
folkeoplysende voksenundervisning i hele landet.
2) At den aftale, I indgår, sikrer, at aftenskolerne ikke mister det kommunale tilskud. I det omfang
kommunerne alene opfordres til at udbetale tilskuddet for aflyst aktivitet, kan vi risikere, at nogle
kommuner afstår fra at følge opfordringen - og dermed er aftenskolerne reelt lukningstruede. Vi
ønsker - på linje med sikringen af statstilskuddet til højskolerne - at regeringen og KL indgår en aftale,
som sikrer det kommunale tilskud til såvel aktiviteter som lokaler.
3) At der findes en løsning ift. et forestående krav til aftenskolerne om tilbagebetaling af
deltagerbetalingen for aflyst undervisning. Vi ønsker, at der enten skabes mulighed for, at
aftenskolerne kan afvige fra krav om tilbagebetaling, eller at der tilvejebringes en pulje eller lignende,
som aftenskoler kan søge til dækning af dokumenterede udgifter til tilbagebetaling af deltagerbetaling.
Jeg vil meget gerne bidrage med information om de konkrete situationer og bekymringer, som
aftenskolerne rundt omkring i Danmark står i lige nu. Jeg er til rådighed for alle spørgsmål og
perspektiver, ligesom jeg naturligvis gerne bidrager til konkrete løsningsmodeller, der kan sikre både
aftenskolernes fremtid og undervisernes aflønning.
Med venlig hilsen
Per Paludan Hansen
Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd

