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Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Det 

grønne politiske kontorfællesskab er enige om at iværksætte en akut, midlertidig 

hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler. 

Folkehøjskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet er grundpiller i det folkeoply-

sende arbejde i Danmark. Området er kendetegnet ved, at de mange små og store 

foreninger og selvejende institutioner, der kendetegner området, ikke må oparbejde 

større egenkapital. De har derfor i en situation, som den vi ser i dag, en meget spin-

kel likviditet at stå imod med. Samtidig er mange af skolerne meget afhængige af 

deltagerbetaling, som udgør en  stor del af deres indtægtsgrundlag. Da stort set al 

aktivitet er lukket ned som led i foranstaltningerne til forebyggelse af Covid-19-

smitte er mange skoler truet på livet, og der er derfor et helt særligt behov for mid-

lertidige, ekstraordinære løsninger, der sikrer at folkehøjskolerne, aftenskolerne og 

Folkeuniversitet også eksisterer og kan styrke fællesskabet og demokratiet med fol-

keoplysende aktiviteter efter Covid-19. 

Nedlukningen har medført færre tilmeldinger til nye kurser og krav om tilbagebeta-

ling af deltagerbetaling i forløb, der allerede var igangsat.  

Der oprettes en midlertidig hjælpeordning målrettet højskolerne, aftenskolerne og 

Folkeuniversitetet: 

Ordningen skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for indtil 

90 pct. af den tabte deltagerbetaling under nedlukning af aktivitet i forbindelse med 

foranstaltninger til forhindring af Covid-19-smitte. Ordningen omfatter alle former 

for aktiviteter. Ordningen er gældende fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020. 

Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte ud-

gifter. Ordningen skal være administrativt enkel for skoler og foreninger. Støtte ef-

ter puljen reduceres med værdien af den støtte, der ydes af andre ordninger, som er 

omfattet af øvrige hjælpepakker.  

Udgiften til puljen er 141 mio. kr.  

Foruden den ovenstående pulje vil kulturministeren udstede bekendtgørelser om 

henholdsvis folkeoplysning (aftenskoler, frivillige folkeoplysende foreninger og Fol-

keuniversitet) og folkehøjskoler med hjemmel i L241 Lov om midlertidige foranstalt-

ninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie 

folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. 

Bekendtgørelserne har til formål at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til 

at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoply-
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sende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgø-

relsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsætte regler om 

tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning 

i forbindelse med fjerundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv.  

Aftaleparterne er enige om indtrængende at opfordre kommunerne til benytte sig af 

de muligheder, de nu får og ikke bruge Covid-19 som anledning til besparelser på 

folkeoplysningen.  

Der gives endvidere hjemmel til at fortsætte det ordinære statslige tilskud til høj-

skolerne under Covid-19.  

Med henblik på at vurdere situationen på ny - bl.a. i forhold til eftervirkningerne af 

Covid 19-nedlukningerne for deltagertilmeldingerne i sommer og efterårssæsonen – 

drøftes status på aftalen mellem parterne i maj måned. 

 


