Bilag 3 Særlige ønsker i aftenskolers ansøgninger 2018 samt forvaltningens bemærkninger og indstillinger
Aftenskolenr.
61322

61503

Navn
Gospelkoret
Oikos

KulturMix

Bemærkning
Aftenskolens kommentar:
”- Foreningen er medlem af Dansk Oplysningsforbund (DOF).
- Foreningen har i efteråret 2016 betalt korlede gennem fakturering,
hvilket foreningen har diskuteret med medarbejder ved Københavns
Kommune d. 30. december 2016 samt d. 3. april 2017.
Forvaltningens svar:
Aftenskoler kan ikke længere honorere firmaer for at levere
aftenskoleundervisning ved fakturering. Dette er meddelt i email til alle
godkendte aftenskoler d. 20. sep. 2017.
Aftenskolens kommentar:
”Jeg kan simpelthen ikke finde nogle steder at indberette fleksible
tilrettelæggelsesformer. Jeg ved godt vi fik en rykker fordi vi ikke havde
indberettet senest den 3. april men jeg fik ikke kontaktet jer for at
spørge hvordan man så gør . Nu vælger jeg så at skrive hvordan vi har
gjort og håber det giver mulighed for at slippe for den reduktion på
2/12 som vi fik meddelt. timer til Fleksibel tilrettelæggelse er 52 som
almen, der er udbetalt i alt kr. 10.000,- i løn til dette og brugt kr. 257,95
til undervisningsmaterialer og kr. 5474,38 til markedsføring.”
Forvaltningens svar:
Forvaltningen har beregnet tilskuddet for Kulturmix’s 52 instrumental
lektioner.
61503 Kulturmix undervisning efter fleksible
tilrettelæggelsesformer
Antal instrumentallektioner
52
Maksimal sats til fleksible tilrettelæggelsesformer
pr. lektion
kr. 394,19
kr.
20.497,88
Maksimal tilskudsgrundlag for fleksible
tilrettelæggelsesformer
kr.
Maksimal tilskud for fleksible
15.942,80
tilrettelæggelsesformer for 52
instrumentallektioner
Udgifter til det Kulturmix hold der benyttede
fleksible tilrettelæggelsesformer
Undervisningsmaterialer
PR arbejde
Lærerløn
I alt

kr. 297,95
kr. 5.474,38
kr.
10.000,00
kr.
15.772,33

Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer 2018

61506

Pas På
Hovedet

61625

Kalejdoskop

66020

FOF
København

kr.
15.942,80

Aftenskolens kommentar:
Vi forventer en yderligere stigning af udbudte hold i 2017 på 30 % eller
mere.
Som angivet i bemærkningerne til revisionen (punkt 16) i den
underskrevne ansøgning er en udbetaling
af lederlønnen foregået via b-indkomst. Denne udbetaling på 4560 kr.
er fratrukket lederlønnen i ovenstående.
Forvaltningens svar:
Det er noteret
Aftenskolens kommentar:
Kalejdoskops undervisningsforening er tilknyttet Frelsens Hær, der er
en landsdækkende organisation.
Forvaltningens svar:
Det er noteret
Aftenskolens kommentar:
”Blandede hold udgør 108,2 timer ud af 8.718,7 handikaptimer og
medfører en tilskudsreduktion på 2.441 kr.”
Forvaltningens svar:
FOF København har håndteret blandede hold korrekt.

