Tilskudsaftale
mellem
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Og
AOF Daghøjskolen Hvidovre
Hvidovrevej 438
2650 Hvidovre
Cvr. 1591 8233
§1:
Formål:
Daghøjskolen påtager sig indenfor rammerne af denne tilskudsaftale at tilbyde undervisning
tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og
aktivt medborgerskab eller et beskæftigelsesfremmende sigte jf. folkeoplysningslovens § 45a
(LBK. nr. 854 af 11. juli 2011).
§2:
Aftaleperiode:
Tilskudsaftalen er gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.
§3:
Tilsyn:
Hvidovre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med daghøjskolen i henhold til
folkeoplysningsloven og tilhørende bestemmelser.
Stk. 2:
Daghøjskolen er forpligtet til at udlevere materiale på foranledning af Hvidovre Kommune, hvis
dette har relation til forpligtigelsen jf. gældende love og bestemmelser.
§4:
Særlige bestemmelser:
Rammerne for undervisningen gennemføres i henhold til de i folkeoplysningsloven fastsatte krav
om daghøjskolens formål, vedtægter, bestyrelsessammensætning samt løn- og
ansættelsesforhold.
Stk. 2:
Daghøjskolens vedtægter skal være godkendte af Kommunalbestyrelsen og overholde
folkeoplysningslovens krav og bestemmelser.
Stk. 3:
Daghøjskolen skal gennemføre undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte,
der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab eller et
beskæftigelsesfremmende sigte, jf. folkeoplysningslovens § 45a.

Stk. 4:
Daghøjskolen skal drive undervisning efter egenart og Hvidovre Kommune kan ikke kræve en
konkret undervisning gennemført.
Stk. 5:
Hvidovre Kommune kan ikke fastlægge holdstørrelser eller indhold i undervisningen.
Stk. 6:
Elever fra Hvidovre Kommune skal henvises af Center for Beskæftigelse, Hvidovre Kommune.
Stk. 7:
I tilknytning til kurset kan der afholdes prøver, som med undtagelse af FVU og PC-kørekort ikke
må være kompetencegivende.
§5:
Driftstilskud:
Hvidovre Kommune yder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021 tilskud til daghøjskolen
med følgende beløb pr. år.: 158.529 kr. plus moms.
For perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021 reguleres tilskuddet i henhold til Kommunernes
Landsforenings pris- og lønskøn, med tilskuddet for 2020 som udgangspunkt.
Tilskud der ikke er anvendt i henhold til tilskudsbetingelserne skal tilbagebetales.
§6:
Udgifter:
Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende
virksomhed.
Hvidovre Kommune er ikke forpligtet til at afholde yderligere udgifter for Daghøjskolen.
§7:
Personale:
Ansættelse af personale sker i henhold til regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder
pensionsvilkår, som er aftalt med Hvidovre Kommune.
§8:
Beretning, regnskab og revision:
Daghøjskolen skal overfor Hvidovre Kommune fremsende en årsberetning hvorfra det skal fremgå,
hvilke aktiviteter skolen har gennemført. Sammen med årsberetningen skal indsendes regnskab
for skolens virke.
Stk. 2:
Daghøjskolen skal på forlangende fra Hvidovre Kommune fremsende relevante oplysninger som
skal kunne danne grundlag for krav i henhold til gældende lov og bestemmelser.
Stk. 3:
Nedlægges skolen skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller
beskæftigelsesfremmende formål.

§9:
Fremtidige regler og bestemmelser:
Der tages generelt forbehold for fremtidige retningslinjer, vejledninger, cirkulærer etc., der
regulerer det område som vedrører nærværende tilskudsaftale.
§10:
Opsigelse:
Nærværende aftale udløber d. 31. december 2021 og kan kun opsiges ved misligholdelse eller
udefra kommende lovændringer.
§11:
Evaluering:
Nærværende tilskudsaftale evalueres i august 2021, herunder vurderes en forlængelse af aftalen.
En eventuel ny aftale skal være indgået senest 2 måneder før udløb.
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