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Side 1 

 

Velkommen til et anderledes Danmark 

Som vi alle har mærket over de sidste par måneder, er betingelserne for vores daglige liv i Danmark ikke de 

samme i dag, som de var i starten af marts. Disse ændrede betingelser har, og vil måske også fremadrettet, på-

virke jeres aktiviteter. Nærværende nyhedsbrev omhandler derfor de tiltag, som er taget for Folkeuniversitetet 

med hensyn til genåbning og kompensationsmuligheder.  

 

Genåbning og jeres aktiviteter 

Regeringen præsenterede 20. maj yderlige åbninger i fase 2, herunder genåbning af folkeoplysningen fra d. 27. 

maj. Ligeledes blev der åbnet for museer, biblioteker og lignende institutioner, som mange af jer samarbejder 

med. Der opretholdes da dog stadig et forsamlingsforbud på mere end 10 personer, indtil 8. juni hvor det for-

ventes at dette hæves til mellem 30 og 50 personer. 

Aftaleteksten om denne genåbning kan læses her: https://www.stm.dk/multimedia/Aftale.pdf 

Vedhæftede til nyhedsbrevet er retningslinjerne for folkeoplysningen. Nedenfor ses de mest relevante punkter 

for jeres type aktiviteter, men det er vigtigt at I orientere i hele dokumentet. 

● Overholdelse af de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, pt. 10 personer 

● Opretholdes af afstandskrav på 1 meter, 2 meter fra forelæser til 1. række af tilhørere 

● Der skal være 4 m2 gulvplads pr. deltager 

● Det anbefales, at frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt 

arbejde i foreningen indtil videre. 

● Der bør på hjemmeside og ved indgangen være informationer om, at personer i øget risiko for et alvor-

ligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.  

 

Vigtigst er dog at I sammen med jeres samarbejdspartnere får en god dialog om hvordan jeres aktiviteter kan 

gennemføres, indenfor de givne retningslinjer. 
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Kompensationsordning og løn for ikke-afholdte forelæsninger 

Regeringen har i samarbejde med folketingets partier pr. 31. marts 2020 udformet en aftale omkring midlertidig 

kompensationsordning målrettet folkeoplysningen, herunder Folkeuniversitetet ifm. COVID-19. Formålet med 

hjælpeordningen er at holde hånden under de folkeoplysende institutioner og foreninger samt sikre undervise-

re. Den oprindelig aftale dækkede perioden 8. marts til 8. juni, men er pr. 15. maj forlænget indtil 8. juli 2020.  

Aftaleteksten kan læses her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-

19_DOX/Aftale_om_hjaelpeordning_maalrettet_folkeoplysning_og_folkehoejskoler_ifm._Covid-19.pdf 

FUKOs forretningsudvalg har truffet beslutning om at alle forelæsere i perioden 9. marts til 8. juli, hvis forelæs-

ning er blevet aflyst grundet restriktioner ifm COVID-19, tilbydes muligheden for at få løn for den aftalte fore-

læsning, såfremt der ikke er blevet aftalt en ny dato for afholdelse endnu.  

Sekretariatet har derfor sendt mail til de berørte forelæsere for at danne et overblik over hvor mange forelæsere 

der ønsker løn.  

Sekretariatet har løbende været i dialog med Kulturministeriet omkring retningslinjer, og på hvilket grundlag der 

kan søges om kompensation. Vi havde håbet, at vi fra FUKOs side kunne ansøge om kompensation til at dække 

lønudgifter, men dette har desværre ikke været muligt, det er derimod de enkelte komiteer som skal ansøge om 

kompensation via Slots og Kulturstyrelsen. 

Efter pinse tager sekretariatet direkte kontakt til de komiteer, hvor der er tilknyttede forelæsere som ønsker at 

få løn, for at assistere med udarbejdelsen af ansøgning om kompensation. 

 

Hvordan skal I forholde jer som komite? 

I henhold til retningslinjerne kan ’foreninger og selvejende institutioner der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed 

efter folkeoplysningslovens kapitel 13 søge om kompensation for tabt deltagerbetaling. Dette betyder at alle 

komiteer har mulighed for at søge om kompensation, uagtet om I har en forelæser der ønsker løn for aflyst fo-

redrag. 

Hjælpeordningen virker således: 

● Der søges om kompensation på baggrund af forventet tabt deltagerbetaling for alle påbegyndte eller 

planlagte kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i perioden d. 9. marts 2020 - 8. juli 2020, der 

dækkes op til 90% af tabt deltagerbetaling. 

● Det der reelt kompenseres er de faktiske udgifter der kan dokumenteres. Det betyder at selvom en ko-

mite kan påvise tabt deltagerbetaling på 10.000 kr. men kun har påviste udgifter for 5.000 kr. kan der 

ikke ydes yderlig kompensation udover de påviste udgifter. 

Som komite kan I søge om dækning af de udgifter I har haft til annoncering, evt. lokaleleje som I stadig har skulle 

betale på trods af aflysning, administrationsomkostninger, samt evt. komiteafgift. 

Hvis I ønsker at benytte jer af muligheden for søge, tag kontakt til sekretariatet og vi vil assistere jer med denne 

proces.  

 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftale_om_hjaelpeordning_maalrettet_folkeoplysning_og_folkehoejskoler_ifm._Covid-19.pdf
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftale_om_hjaelpeordning_maalrettet_folkeoplysning_og_folkehoejskoler_ifm._Covid-19.pdf
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Komiteernes årsmøde 2020 

Komiteernes årsmøde der skulle være afholdt lørdag d. 24. april - søndag d. 25. april på Folkeuniversitetscente-

ret Skærum Mølle, er flyttet til onsdag d. 2. september.  

Nærmere invitation følger med program. 

 

Markering af Genforeningen 2020 

I år er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, hvilket markeres med arrangementer 

landet over og også i folkeuniversitet, hvor det fortsat er muligt at søge støtte til genforeningsarrangementer 

ved Komitestyrelsen, der har modtaget midler til formålet fra Folketinget og Kulturministeriets pulje til marke-

ring af Genforeningen. 

For mere information om ansøgning og kriterier for støtte, se venligst mail af d. 6. februar 2020 eller henvend jer 

til sekretariatet.       

 

FUKO-pulje: støtte til særlige aktiviteter 

Siden september sidste år har det været muligt for komiteer tilknyttet Komitestyrelsen at søge støtte til afvikling 

af særarrangementer ved den tre-årige forsøgspulje - FUKO-puljen. Puljen er oprettet med henblik på at støtte 

nytænkende forsøg med nye målgrupper, fagområder og arrangementsformer - og herefter dele de gode idéer 

og erfaringer på tværs af komiteer. 

Puljen har indtil videre støttet en række forskelligartede projekter omhandlende: Jordens klimahistorie, Lands-

byudvikling, FN` udviklingsmål - forsøg med formidling til udviklingshæmmede unge og voksne, Kirkegårdsvan-

dringer, Forsøg med nye informationsformer og Sommeruniversitet 2020: Klima og sammenhæng.  

Alle tilknyttede komiteer er velkomne til at søge støtte. Ansøgninger skal sendes til sekretariatet (via ansøg-

ningsskema) og behandles løbende af et nedsat puljeudvalg.  

For mere information om kriterier og rekvirering af ansøgningsskema, bedes I venligst henvende jer til sekretari-

atet.   

 

Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag 

Igen i år er det muligt at livestreame offentlige naturvidenskabelige foredrag direkte fra Aarhus Universitets 

auditorier. Forårets foredragsrække er allerede godt i gang, men det er fortsat muligt at vise de resterende fore-

drag i rækken eller begynde at forberede den kommende sæsons foredragsrække. For mere information om 

livestreaming, se venligst hjemmesiden for offentlige naturvidenskabelige foredrag: https://ofn.au.dk/ 

 

Naturens år på DR 

DR har i 2020 særligt fokus på naturen og lancerer henover året en række tv-udsendelser og arrangementer, der 

skal højne befolkningens viden om og kendskab til naturen. Dermed vil der være et øget fokus og en øget me-

diedækning af emner, der vedrørende natur og naturvidenskab, hvilket med fordel kan tænkes ind, når I pro-

gramlægger efterårets folkeuniversitetsarrangementer. I kan læse mere om DR´s initiativer under overskriften 

”Vores natur” på www.voresnatur.dk.  

 

https://ofn.au.dk/
http://www.voresnatur.dk/
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Inspiration til kommende programlægning? 

På vores hjemmeside www.fuko.dk kan I finde mere inspiration til jeres kommende programlægning. Bl.a. kan I 

læse ”Månedens anbefaling”, som er et udpluk af de evalueringer og anbefalinger af forelæsninger, vi modtager 

fra jer. Under fanen ”Foredrag og forelæsere” kan I finde en emneinddelt oversigt, hvor I kan finde forslag til 

forelæsere inden for bestemte emner. Derudover kan I under ”Hørt, Set, Læst” finde links til relevante puljer, 

læse indlæg om ophavsret, få hjælp til oprettelse af Mobile Pay, finde DFS´ forskerdatabase og læse vores guide 

til samarbejde med Folkeuniversitetet, som kan videreformidles til samarbejdspartnere. 

Som sædvanlig udsendes også her fra sekretariatet halvårligt aktivitetslisten – en samlet oversigt over samtlige 

afholdte forelæsninger ved Komitestyrelsen (senest udsendt i januar 2020 for 2. halvår 2019).  

I er også altid meget velkomne til at rette henvendelse til sekretariatet, hvor vi kan være behjælpelig med forslag 

til både emner og forelæsere inden for bestemte emner. 

 

Satser og takster 2020 
Forelæserhonoraret, som fastsættes af staten, reguleres almindeligvis 1 - 2 gange årligt og regulering af komite-
afgifter følger denne regulering af honoraret.  
Satser for rejsegodtgørelse reguleres almindeligvis pr. 1. januar. 

I vil som sædvanlig modtage besked, når der sker ændringer og I kan altid finde de aktuelle takster og gældende 
regler på vores hjemmeside www.fuko.dk.  
 
Her følger oversigt over gældende takster 2020:  

Komiteafgift 2020 (pr. 1. april 2020) 

Komiteafgift foredrag (FO) for 1 dobbelttime: 1.671,00 kr. 

Komiteafgift kursus (UK) for 1 dobbelttime: 1.102,00 kr. 

 

Forelæserhonorar 2020 (Pr. 1. april - 2020) 

Forelæsning (FO) 2.177,03 kr. (inkl. 241,89 kr. feriepenge) 

Kursusundervisning (UK) er på 1.360,24 kr. (inkl. 151,14 kr. feriepenge). 

Rejsegodtgørelse pr. 1. januar 2020: 

Kørselsgodtgørelse: 

Lav takst 1,96 kr. pr. km. 

Høj takst 3,52 kr. pr. km. (kan bevilges i ganske særlige tilfælde, f.eks. ved transport af tungt materiale og kun 

efter forhåndsaftale med sekretariatet). 

Fortæring: 

Der kan godtgøres udgifter til fortæring mod dokumentation (bilag) hvis: 

• Rejsen har en varighed over 5 timer 

• Rejsen strækker sig over 8 km. 

• At der ikke udbetales dagpenge 

Frokost/aftensmad: kr. 156,30 

Morgenmad: kr. 78,15 

Dagpengeberegning: 

http://www.fuko.dk/
http://www.fuko.dk/
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Kun hvis rejsen har varet mindst 24 timer, udbetales time- eller dagpenge efter de for Statens Tjenestemænd pt. 
gældende regler: Kr. 21,71 pr. time / kr. 521,00 pr. døgn.  

Hotel: 
Maks. kr. 1000 


