Skemaet skal afleveres til aftenskolen
DELTAGEROPLYSNINGSSKEMA
Se nærmere retningslinjer på bagsiden
Navn

Cpr-nummer (Skal udfyldes)

Adresse

Postnr.

Jeg

By

er tilmeldt folkeregistret i____________________________________________ kommune ved kursusstart

Sæt kryds - Der ydes kun særlige tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune

 Folkepensionister
 Førtidspensionister
 Arbejdsledige
 Kontanthjælpsmodtagere
 Sygedagpengemodtagere
 Studerende
Særligt tilrettelagt undervisning (Deltagere på handicaphold)

 Deltageren er handicappet i relation til deltagelse i undervisning i et konkret
emne, hvorfor der tages hensyn til deltagerens handicap.
Tro og love erklæring
Undertegnede erklærer herved (sæt kryds)
at, jeg opfylder ovennævnte betingelser vedr. særlige tilskud og modtager i den
forbindelse reduktion i kursusprisen – jævnfør gældende regler
at, jeg er tilmeldt folkeregisteret i en anden kommune end Aalborg ved kursusstart
at, jeg er handicappet i relation til deltagelse i undervisning i et konkret emne.
Aalborg, den ___________________

Underskrift: ____________________________________________

Udfyldes af aftenskolen
Emne

Hold nr.

Almindelig undervisning
Aftenskolens navn:

Startdato

Instrumental undervisning

Slutdato

Timetal

Handicap undervisning

Aalborg, den

Underskrift ______________________________________________

Dokumentation skal opbevares af aftenskolen til brug ved evt. revision/stikprøvekontrol.
29-01-2014

TILSKUD TIL SÆRLIGE GRUPPER
http://www.aalborgkommune.dk/fritidspolitik

Aalborg Kommune afsætter hvert år et rammebeløb til nedsættelse af deltagerbetalingen.
Der ydes kun særlige tilskud til deltagere fra Aalborg Kommune.
Der ydes max. 6,5 kr. pr. deltager pr. undervisningstime til følgende grupper:
 Folkepensionister
 Førtidspensionister
 Arbejdsledige
 Kontanthjælpsmodtagere
 Sygedagpengemodtagere
 Studerende
Bemærk: Der kan maksimalt ydes tilskud til halvdelen af kursusprisen.
Betingelser for at opnå tilskud:
Folkepensionister: Følger statens regler for pensionsalder.
Arbejdsledige: Skal være tilmeldt jobcentret samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Studerende: Skal være i besiddelse af et gyldigt studiekort samt være berettiget til Statens
Uddannelsesstøtte (SU).
Foredrag: Der ydes ikke særligt tilskud til foredrag efter kl. 18.00.
Tilskuddet bliver udbetalt til aftenskolen, og er fratrukket i kursusprisen.
Særlig tilrettelagt undervisning (handicapundervisning) - Betingelser for at deltage på
handicaphold:
Udgangspunktet er, at man deltager på et almindeligt hold. Det betyder, at kan man ikke deltage på et almindeligt hold på grund af et handicap i forhold til det konkrete emne, er man berettiget til at gå på et mindre og særligt tilrettelagt hold.
Deltageren skal skriftligt over for aftenskolen have erklæret sin deltagelse som handicappet i
relation til undervisningsemnet, med mindre dette krav er fraveget, fordi det er åbenbart, at
deltageren er handicappet i forhold til undervisningen i det konkrete emne.

DELTAGERE FRA ANDRE KOMMUNER
Borgere fra andre kommuner kan deltage i undervisning i Aalborg Kommune, som efterfølgende sender regning til hjemstedskommunen. En deltager anses normalt for hjemmehørende i
den kommune, hvor deltageren er tilmeldt folkeregistret ved kursusstart.
En deltager, som tilmelder sig undervisning m.v. i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v. pligt til at oplyse navn, adresse og
personnummer til aftenskolen. Deltagere i foredrag fra andre kommuner skal ikke indberettes.

