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Kære borgmestre og udvalgsformænd 
 
COVID-19 fortsætter desværre ind i 2021 og vil fortsæt være en del af hverdagen i vores 
samfund i noget tid endnu. Derfor fortsætter restriktionerne også, som vil begrænse og 
udfordre de folkeoplysende foreninger og aftenskoler. 
 
Som I alle er bekendt med udstedte jeg i marts 2020 en bekendtgørelse med det formål, 
at give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, 
lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige 
folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for 
at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser 
for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om 
debatskabende aktiviteter mv. 
 
Bekendtgørelsen havde oprindeligt kun virkning for året 2020, men da restriktionerne 
fortsætter ind i det nye år, har jeg udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger 
dens virkning til udgangen af februar 2021. Jeg vil desuden se på muligheden for at 
forlænge den yderligere. 
 
Jeg sendte jer senest et brev herom den 8. oktober 2020, hvor jeg opfordrede jer til at 
benytte de muligheder, som bekendtgørelsen giver for fortsat at hjælpe 
folkeoplysningens institutioner og foreninger. 
 
Jeg vil gerne endnu en gang takke jer for den store indsats, som I allerede har ydet, som 
har medvirket til at aftenskolerne og foreningerne har kunnet komme gennem krisen.  
 



 

Side 2 

Samtidig vil jeg også en ekstra gang opfordre jer til de næste par måneder at fortsætte 
jeres store hjælp til aftenskolerne og foreningerne ved at benytte bekendtgørelsens 
fortsatte muligheder. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Joy Mogensen 
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