Til
Rette vedkommende

København d. 2/12-2020

AFUK Daghøjskole ansøger herved om støtte i forbindelse med manglende indtægter i 2020, grundet Covid
19.
Vores manglende indtægter skyldes dels et reduceret kommunalt tilskud for 2020 som følge af et
formindsket elevantal og dermed også formindsket deltagerbetaling og refundering af deltagerbetaling i
foråret 2020 i forbindelse med nedlukning.
Hertil er kommet ekstraordinære omkostninger til rengøring, afspritning, værnemidler m.v.
Hvilket medfører et betydeligt driftsunderskud for AFUK Daghøjskole, og får det til samlet set at se meget
kritisk ud i forhold til fremtidig drift.
AFUKs ungeprofil er i høj grad unge, der er selvforsørgende, og mange af vores unge har ikke mulighed for
at blive støttet af familien.
Da mange af de typer af jobs som de unge normalt har varetaget aftener og weekender forsvandt i
forbindelse med Covid 19, måtte en del af vores elever melde fra.
De blev nødt til at søge kontanthjælp for at kunne forsørge sig og kunne derfor ikke gå på Daghøjskolen.
Derudover har vi altid nogle nordiske studerende, der flytter til København for at gå på vores skole, især på
Artistlinjen, som har et internationalt renommé. En hel del af disse unge, valgte at blive hjemme, eller tage
tilbage til deres hjemland, da Covid 19 lukkede samfundet ned.
Vi har igennem foråret forhørt os med kommunen omkring tilskudssituationen i dette meget specielle år,
da vi kunne se at vores målgruppe blev hårdt ramt af Covid 19.
Vi har misforstået tilskudssituationen , således at vi troede at alle skoler ville bevare deres fulde tilskud,
som minimum frem til og med d. 31. august, hvis man gennemførte de aftalte aktiviteter, året ud. Det er
naturligvis vores fejl.
Vi indsendte også revideret budget til kommunen, i september, på baggrund af denne antagelse.
Vi har gennemført alle de aftalte aktiviteter, men som sagt med færre deltagere på holdene end normalt.
Da vi forstod situationen således, at vi var sikret vores fulde tilskud frem til 1. september, har vi ikke opsagt
undervisere, eller foretaget omfattende omkostningsbesparelser, og derfor fortsat alle vores aktiviteter
med undervisning i de udlovede fagområder, for de noget mindre hold elever der har gået på skolen i
2020, hvilket sammen med en nedsat deltagerbetaling har betydet at vi har kunnet gennemføre
undervisningen for de elever der valgte at fortsætte.
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Det er derfor temmelig vanskeligt, for ikke at sige katastrofalt, at vi bliver modregnet årets fulde
underproduktion i 4. kvartal. Svarende til 843.000 kr.
Hvis vi skal kunne fortsætte vores arbejde på forsvarlig vis, har vi derfor brug for støtte til at dække en del
af vores underskud.
Hvis vi havde modtaget det fulde tilskud til og med 31. august, selvom vi havde færre elever grundet Covid
19, ville det have betydet at vi i stedet for at miste 843.000 kr,- ville miste 259.000. kr,- i forbindelse med
efterårets underproduktion.
I forhold til vores budget mangler derfor 584.000,-kr., men vi er klar over at dette er en vanskelig situation,
da pengene der er modregnet i AFUKs tilskud, er blevet fordelt til de andre Københavnske daghøjskoler.
For at klare os igennem dette år, med mulighed for at fortsætte vores arbejde i 2021, ansøger vi derfor
Københavns kommune om støtte på 450.000 kr,-, for at dække en del af vores underskud.
Jeg vedlægger den udregning af årskvote som danner grundlag for det regnestykke for 2020, vi har
budgetteret med på trods af underproduktion grundet corona.
Vi regner med at vores underskud i år ender mellem 500.000 og 600.000
For yderligere informationer eller spørgsmål kan jeg kontaktes på 31521542 eller as@afuk.dk
Med venlig hilsen

AnneSophie Bergmann Steen
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