Vigtige datoer for aftenskolerne
Januar
1
15.
15.
15.
31.

Erklæring om børneattest skal være indsendt
2/3 af tilskud til undervisning udbetales
2/3 af lokaletilskud udbetales
Skema til aflæggelse af regnskab for det foregående år sendes til aftenskolerne.
Regning på gebyr for benyttelse af gymnastiksale m.v. sendes til aftenskolerne 2. halvår

Februar
1.

Ansøgningsfrist til Udviklingspulje for Aftenskoler

Marts
31.

31.

April
1.
Maj
1.
1.

Juni
1.
Juli
1.
1.
1.
15.

Afregningsskema vedr. tilskud til undervisning for kalenderåret, samt afregning af
10% puljen, lokaletilskud samt udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer sendes
til Kultur, Natur og Fritid
Mellemkommunal refusionsliste (deltagere fra andre kommuner) for perioden
1. juli - 31. december sendes til Kultur, Natur og Fritid

Brev til aftenskoler om ansøgning om kommunale lokaler for kommende sæson

Sidste frist for ansøgning om kommunale lokaler for kommende sæson
Ansøgningsskema om tilskud til undervisning for det kommende kalenderår sendes
til aftenskolerne

Ansøgninger om kommunale lokaler er behandlet og der gives besked til ansøgerne

Aftenskolerne spørges om de skal have den sidste 1/3 i tilskud udbetalt.
Ansøgning om tilskud til folkeoplysende undervisning skal være indsendt
Ansøgning om lokaletilskud for kommende år skal være indsendt.
Mellemkommunal refusionsliste (deltagere fra andre kommuner) for perioden
1. januar - 30. juni sendes til Kultur, Natur og Fritid

August
1.
15.
15.
30.

Aftenskolerne skal melde tilbage om de forventer at kunne bruge den sidste 1/3
Udbetaling af sidste 1/3 til undervisning
Udbetaling af sidste 1/3 lokaletilskud
Regning på gebyr for benyttelse af gymnastiksale m.v. sendes til aftenskolerne 1. halvår

September
1.
Ansøgningsfrist for Udviklingspulje for Aftenskoler
Oktober
1.

1.

Aftenskolerne får besked om tildelt tilskud til undervisning, samt lokaletilskud for det
kommende kalenderår. Beløbet som oplyses er under forudsætning af at budgettet
godkendes.
Hvis der er sket en tilbagebetaling af uforbrugte midler fra sidste år, kan der søges
om ekstra midler til undervisning resten af dette år.

December
1.
Erklæring om børneattester skal sendes til Aftenskolerne
Rød skrift: Her skal aftenskolen reagere
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erne 2. halvår

erne 1. halvår

