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Spørgsmål 

 

”Er det muligt at få vejledning i forvaltningen for interessenter, som vil 

oprette en forening og søge støtte efter folkeoplysningsloven?  

 

1. Vejledning skal forstås som både vejledning i regler og støtte-

muligheder og 

2. vejledning i, hvordan man praktisk gør. 

 

Begrundelse: 

Jeg har haft samtaler med Teater Hund, som er et børneteater forankret 

på Østerbro. Deres særkende er, at de ikke dramatiserer andres tekster, 

men laver deres stykker i samarbejde med deres børnepanel og deres 

tilknyttede filosof. De arbejder med emner og dilemmaer, som er aktu-

elle eller universelle for børn. 

 

De er lille storbyteater. Deres forestillinger er fordelt med ca. 80% for 

skoler og institutioner og ca. 20 % med billetter i frit salg. 

Deres arbejde med børnepanelet har givet dem lyst til at lave en teater-

skole for børn. 

 

Min umiddelbare reaktion var, at det selvfølgelig bør være muligt at gå 

til teater, ligesom man kan gå til fodbold. Og så er det jo folkeoplys-

ningsloven, der er i spil. 

 

Teater Hund vil gerne arbejde videre med at undersøge, om de kan 

strikke en teaterskole sammen, hvor økonomien kan balancere. De er 

klar over, at folkeoplysningsloven betyder forening, vedtægter, kontin-

gent m.v., men de er som mig novicer i forhold til regelsættet.” 
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Spørgsmål 1: 

Vejledning i regler og støttemuligheder efter Folkeoplysningsloven? 

 

Svar: 

Kravene til en folkeoplysende forening følger Folkeoplysningsloven og 

Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns kommune.  

 

Der er flere krav til en folkeoplysende forening; bl.a. at foreningen har 

vedtægter, en valgt bestyrelse på mindst tre personer samt en for-

eningsvalgt revisor.  

 

Af vedtægterne skal bl.a. fremgå, at foreningen er hjemmehørende i 

Københavns kommune, at foreningens formål er folkeoplysende, at for-

eningen er åben for alle, at der afholdes generalforsamling med valg af 

bestyrelse og revisor samt at eventuel formue ved foreningens opløs-

ning skal tilgå almennyttige formål.  

 

Foreningens folkeoplysende aktiviteter skal være faste og kontinuerlige 

med en form for instruktion og fælles læring. Og foreningen skal have 

mindst fem kontingentbetalende medlemmer.  

 

En godkendt folkeoplysende forening har mulighed for at søge med-

lems- og lokaletilskud til foreningens medlemmer under 25 år, samt gi-

ver adgang til at søge ledige kommunale faciliteter til dens folkeoply-

sende aktiviteter.  

 

Godkendelsen giver også muligheder for at søge andre tilskud, som 

f.eks. Udviklingspuljen for børn og unge samt tilskud til leder- og in-

struktøruddannelse.  

 

 

Spørgsmål 2: 

Vejledning i hvordan man konkret søger om godkendelse som folkeop-

lysende forening 

 

Svar: 

Foreningen søger om godkendelse fra ansøgningsblanket på kommu-

nens hjemmeside. 

 

Det fremgår af hjemmesiden, hvilke oplysninger der skal vedlægges an-

søgningen. Søger foreningen om godkendelse med henblik på at be-

nytte kommunens faciliteter, behandles ansøgningen løbende.  

 

Søger foreningen godkendelse med henblik på at modtage økonomisk 

tilskud, behandles ansøgningen efter de løbende frister, godkendt i Fol-

keoplysningsudvalget. 

https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/retningslinjer-og-lovgrundlag-for-foreninger-og-aftenskoler
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/retningslinjer-og-lovgrundlag-for-foreninger-og-aftenskoler
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/medlemstilskud-for-boern-unge-samt-medlemmer-med-handicap
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/medlemstilskud-for-boern-unge-samt-medlemmer-med-handicap
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler/lokaletilskud-til-foreningens-egne-eller-lejede-lokaler
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/folkeoplysende-forening/laan-af-lokaler-og-faciliteter/gebyr
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/tilskud-og-puljer-for-foreninger-og-aftenskoler
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/folkeoplysende-forening/hvad-er-en-folkeoplysende-forening-og-ansoegning-om-godkendelse
https://www.kk.dk/brug-byen/foreninger-og-fritidsliv/folkeoplysende-forening/hvad-er-en-folkeoplysende-forening-og-ansoegning-om-godkendelse
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Næste frist er den 1. februar 2023 og gælder for perioden marts – de-

cember 2023.  

 

Foreningen kan begynde med at søge om godkendelse med henblik på 

benyttelse af faciliteter og efterfølgende søge om tilskud.  

 

Der er i forvejen en lang række teaterforeninger, der er godkendte som 

folkeoplysende. 

 

Teater Hund skal dog være opmærksom på, at aktiviteter omfattet af lille 

storbyteateraftalen skal finansieres og afrapporteres i forhold til denne 

aftale og ikke må sammenblandes med eventuelle kommende for-

eningsaktiviteter, der er tilskudsberettigede efter Folkeoplysningsloven. 

Det gælder både tilskud i form af lokaler og i form af økonomiske midler.  

 

Teater Hund er velkommen til at kontakte Folkeoplysning på forenin-

ger@kk.dk for råd og vejledning omkring oprettelse og godkendelse af 

folkeoplysende forening. 

 
Med venlig hilsen 

Søren Tegen Pedersen 

Administrerende direktør 
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