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From: KFFAFD_Aftenskole

Sent: 17. marts 2020 13:00

To: KFFAFD_Aftenskole

Subject: Information til aftenskoler vedr. corona-virus

Attachments: Aftenskoler 160320.pdf

Importance: High

Kære aftenskole,

Vedhæftet finder I opdateret information fra Københavns Kommune vedr. corona-virus og betydning for 

regnskabsaflæggelse, tilskud mv. 

Vi opdaterer løbende på dette site: https://www.kk.dk/artikel/information-til-foreninger-tilskudsmodtagere-og-

arrangoerer-angaaende-corona-virus

Med venlig hilsen 

Aftenskoleteamet

______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Sekretariat og Byudvikling 
Folkeoplysning og Tilskud

Gyldenløvesgade 15, 3. sal
1600 København V
aftenskole@kff.kk.dk



 

 

 
   

 

Udsættelse af afleveringsfristen for regnskaber  

Statsministeriets udmelding d. 11. marts 2020 angående håndtering af 

smitterisiko med corona-virus betyder, at aftenskolerne står i en særlig 

situation, hvor der ikke kan afvikles undervisning, afholdes generalfor-

samlinger, indkaldes til bestyrelsesmøder med videre, og hvor aften-

skolernes fokus i medio- ultimo marts er på planlægning af den aktuelle 

situation. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen anerkender denne særlige situation, og 

derfor forlænges fristen for aflevering af aftenskolernes regnskaber for 

2019 til 1. maj 2020.  

 

Det er selvfølgelig fortsat muligt for aftenskolerne at aflevere regnskab 

før fristen.  

 

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens forventning, at alle formalia kan 

være på plads til 1. maj 2020. Hvis det viser sig umuligt for aftensko-

lerne at afholde generalforsamlinger og få bestyrelsesunderskrifter til 

godkendelse af regnskab inden fristen udløber, vil Kultur- og Fritidsfor-

valtningen dog undtagelsesvist godkende, at regnskaberne afleveres 

alene med revisors påtegning og godkendelse. 

 

 

 

 

16. marts 2020 

 

 

 

Sekretariat og Byudvikling 

Folkeoplysning og Tilskud 

Gyldenløvesgade 15  

1600 København V 

 

Sekretariat og Byudvikling 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

  

 

 

Information til Aftenskoler  
 

Anbefalinger for håndtering af smitterisiko ved co-
ronavirus og tilskud 
 

Regnskaber, tilskud og evt. arrangementer den 16. marts 2020 
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TILSKUD TIL AFTENSKOLEVIRKSOMHED i Københavns Kommune i 

marts 2020 

 

 

Undervisningstimer og debatarrangementer, der har været plan-

lagt, og hvor der er oprettet hold, men som aflyses på baggrund af 

myndighedernes udmeldinger om coronavirus, vil fortsat være til-

skudsberettigede. Dette dog under forudsætning af, at der afholdes 

lønudgift vedr. aktiviteten.  

 

Dvs. timerne er tilskudsberettigede, hvis lærerne får udbetalt løn for 

de aflyste timer i henhold til det normale lønregulativ. 

 

Der ydes tilskud til timer, der aflyses fuldstændigt. Undervisningsak-

tiviteter, der udsættes til et senere tidspunkt, vil ikke være omfattet, 

da disse vil være tilskudsberettigede, når de gennemføres.  

 

Alle øvrige tilskudskrav er fortsat gældende.  

 

Forvaltningen henstiller, at man for nuværende, og så længe det 

endnu er uafklaret om de nuværende tiltag forlænges eller evt. 

skærpes, ikke planlægger eller opretter nye aktiviteter i den nærme-

ste fremtid efter den 27. marts 2020. 

 

 

Hvis der afholdes arrangementer 

Kultur- og Fritidsforvaltningen aflyser alle egne arrangementer og an-
befaler alle aktører at følge myndighedernes anbefalinger.  

Se mere på www.coronasmitte.dk 

Kultur- og fritidsforvaltningen anbefaler, at alle arrangementer med fy-
siske møder aflyses uanset deltagerantal. 

 

 

 

Ovenstående er gældende foreløbigt i perioden fra den 12. marts 

til og med 27. marts 2020 

 

 

Der vil fortsat være en række spørgsmål, som vi ikke kan besvare her og 

nu, men der arbejdes på sagen, og vi giver information, så snart der er 

nyt. 

 

http://www.coronasmitte.dk/
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Kultur- og Fritidsforvaltningen følger naturligvis myndighedernes an-

befalinger og opdaterer løbende link  med relevant information angå-

ende denne særlige situation. 

 
 


