
 

 

 

Tilmelding til efteråret 2019 

 

    

  

  

 

 

Modtager vi ikke din tilmelding, bliver du afmeldt holdet. 

 

       

 

Hvis du vælger at sende på mail skal du være opmærksom på følgende: Fredensborg Aftenskoles mailserver 

understøtter kryptering på TLS 1.2 niveau. Men hvis du er i tvivl, om din mail udbyder også bruger TLS protokol, er 

det ikke givet, at din mailkommunikation med skolen er krypteret. Det betyder, at afsendelse af mails, som indeholder 

evt. fortrolige informationer er på eget ansvar.  

 

 

Udfyld alle felter med rødt kryds 

 

Fornavn og efternavn_x___________________________________________________ 

 

Holdnavn_x____________________________________________________________ 

 

Ugedag_x_____________________________________________________________ 

 

Tid_x_________________________________________________________________  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Husk også at udfylde handikaperklæringen på sidste side  

                   
           

           

                   
           

           
 

                   
           

          
  

                   
           

          
   

                   
           

         
   

                   
           
         
   

                   
           
         
   

                   
           
         
   

                   
           
         
   

                   
           
          
   

Sendes til: Fredensborg Aftenskole, Kronprinsensvej 2, 3480 Fredensborg

                   
           
         
   

                   
           
          
   

                   
           
           

  

Har du deltaget på et hold i foråret 2019, kan du reservere din plads på holdet, ved at udfylde 
både ”Tilmelding" og "Handikaperklæring”. Da det er personfølsomme oplysninger, skal du
enten selv aflevere ”Tilmelding" og "Handikaperklæring” i aftenskolens postkasse, eller sende 
dem med posten.
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Vejledning til deltagere om handicapundervisning og handicaperklæring. 

 

Indledning 

Kommunen yder tilskud til at aftenskoler og oplysningsforbund (i det følgende kaldt 

oplysningsforbund) kan tilbyde voksenundervisning. Det kommunale tilskud til 

oplysningsforbundene varierer alt efter om der er tale om almindelig undervisning eller såkaldt 

handicapundervisning, hvor deltagerne på holdet er handicappede i relation til det konkrete fag 

eller emne.  

 

Særlige kendetegn for handicapundervisning 

Handicapundervisning er almindelig voksenundervisning, hvor læreren gennem en særlig 

tilrettelæggelse og pædagogisk indsats sikrer, at du, selvom du er handicappet i relation til det 

konkrete emne, alligevel opnår fuldt udbytte af undervisningen.  

Det, at du er handicappet, er altså ikke ensbetydende med, at du er handicappet i forhold til et 

konkret emne. Det er dog vigtigt at understrege, at deltageren eksempelvis i sig selv ikke er 

handicappet i forhold til et konkret emne ved at være ældre eller gravid.  

Undervisningen kan tilrettelægges således, at deltagere, der er handicappede i forhold til 

emnet, kan integreres på et alment hold, eller der kan oprettes hold særligt tilrettelagt for 

handicappede.  

I Fredensborg Kommune kan der på et handicaphold maksimalt være 8 deltagere, som er 

handicappede i relation til et konkret emne.  

På et blandet hold med både deltagere, der er handicappede i relation til det konkrete emne og 

deltagere, som ikke er handicappede i relation til det konkrete emne, kan der maksimalt være 

10 deltagere på holdet.  

 

Eksempler på hvad der kan være – eller ikke er tilskudsberettiget 

handicapundervisning. 

 

 Handicappede deltagere integreret på alment hold: 

En kørestolsbruger eller gangbesværet person betragtes som almindelig deltager i fag 

som eksempelvis sprog, historie eller IT, men i fag som bevægelseslære kan den 

pågældende være handicappet i forhold til emnet. 

 

En person, der er ordblind, betragtes som almindelig deltager i fag som eksempelvis 

tegning, maling eller gastronomi, men i fag som sprog og historie kan den pågældende 

være handicappet i forhold til emnet. 

 

 Særligt tilrettelagt hold for handicappede: 

Undervisning i historie, litteratur m.v. tilrettelagt for personer, hvor 
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indlæringsvanskeligheden beror på et handicap, som eksempelvis sent hjerneskadede 

eller udviklingshæmmede er handicapundervisning. 

Undervisning i historie, litteratur m.v. tilrettelagt for bevægelseshandicappede er ikke 

handicapundervisning. 

Undervisning for blinde i blindskrift betragtes heller ikke som handicapundervisning. 

 

 Ikke tilskudsberettiget undervisning 

Der kan opstå undervisningsforløb, som har karakter af genoptræning eller behandling. 

Det kan eksempelvis være rygøvelser tilrettelagt for personer med dårlig ryg eller 

kurser for angstlidende, hvor emne og formål er at formindske angstfølelsen. Det hører 

under anden lovgivning og kan ikke opnå undervisningstilskud. 

 

Samarbejde mellem voksenundervisningen og institutioner, hvor undervisningen 

erstatter eller er en integreret den af den samarbejdende institutions virksomhed, kan 

heller ikke opnå undervisningstilskud. 

Handicaperklæring 

Som deltager, der er handicappet i relation til et konkret emne, vil oplysningsforbundet bede 

dig om at skrive under på en handicaperklæring. Oplysningsforbundet skal opbevare den 

underskrevne handicaperklæring i 5 år, og erklæringen skal udleveres til kommunen på 

forlangende.  

 

 

Navn: 

 

 

Fødselsdato: 

 

 

Adresse: 

 

 

Post nr: 

  

By: 

 

 

Tlf.nr: 

  

Mail: 

 

 

        

 

 

Jeg er bekendt med ”Vejledning til deltagere om handicapundervisning og handicaperklæring” og 

erklærer hermed, at jeg er handicappet i forhold til følgende fag/holdnr.:  

 

 

Handicappet i forhold til det konkrete undervisningsemne består i: 

 

 

 

 

 

Dato og deltagers underskrift: 

 

 

Dato og skoleleders underskrift: 

 

 

X

Ved kursusstart er jeg tilmeldt folkeregistret i _________________________________Kommune

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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