SPORT & FRITID

N.J. Fjords Gade 2
8000 Aarhus C
Tel 89 40 48 54
e-post sport-fritid@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Afregningsblanket for APEHØS vedr. voksenundervisning
Foreningen
Foreningens navn

Registreringsnummer

Typer: A = Arbejdsledige, P = Pensionister, E = Efterlønsmodtagere, H = Handicappede, Ø = Øvrige (60-65 årige uden arbejdsindtægt), S = Studerende / lærlinge
Type

Startdato

Holdnr.

CPR-nr. /
fødselsdato

Tilskudsberettede
timer. (Maks.
9 timer pr. uge)

Navn og adresse

x kr. 5,00

Tilskudsberettede
foredrag. (Maks.
3 foredrag pr.uge)

x kr. 5,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

I alt
Arbejdsledige
Undervisning.
Total for denne side
Foredrag.
Total for denne side
Undervisning. Total for denne
og de foregående sider
Foredrag. Total for denne og
de foregående sider

Skolelederens underskrift
Dato
DS4321_APEHØS_ MT 04-12-2020

Pensionister

Efterlønsmodtagere

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Navn

Handicappede
Kr.

Kr.

Underskrift

I alt

Øvrige

0,00

Studerende / lærlinge

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.
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Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder i henhold til lovgivningens bestemmelser. Hvis du ønsker det, skal kommunen meddele hvilke oplysninger, der behandles
om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Vejledning
Foreningens navn .......................................

Her angives foreningens navn.

Registreringsnummer ................................

Forvaltningen har tildelt foreningen et firecifret nr. som altid begynder med 8.

Type ...............................................................

Angiv A for arbejdsledige, P for pensionister osv.

Startdato ......................................................

Dato hvor kursus starter eller foredrag afvikles.

Holdnr. .........................................................

Alle hold skal have et holdnummer. Helst så kort som muligt. Det kan være en tal- og / eller bogstavkombination.

CPR-nr. / fødselsdato ..................................

Hvis der angives fuldt CPR-nr. er adressen unødvendig, alternativt angives fødselsdato og adresse i Navn & adressefeltet. (Ordning er kun gældende for personer med bopæl i Århus Kommune.)

Navn og adresse .........................................

Her angives deltagerens navne. Hvis der kun er angivet fødselsdato i CPR-nr. / fødselsdato-feltet , skal postadresse også
angives.

Tilskudsberettede timer ..............................

Her angives antal tilskudsberettigede undervisningstimer.
Bemærk! Der kan kun medregnes 9 timer pr. uge. Undervisningen skal være afsluttet senest kl. 18.00 for at være omfattet
af tilskudsordningen.

x kr. 5,00 .......................................................

I alt x kr. 5,00.

Tilskudsberettede foredrag .......................

Her angives antal tilskudsberettigede foredrag. Der gives ikke tilskud til handicappede i forbindelse med foredrag, idet
handicappede her deltager på almindelige vilkår.
Bemærk! Der kan kun medregnes 3 foredrag pr. uge. Foredraget skal være afsluttet senest kl. 18.00 for at være omfattet
a tilskudsordningen.

x kr. 5,00 .......................................................

I alt x kr. 5,00.

Total for denne side ....................................

Summer for de forskellige typer (i kr.).

Total for denne og de foregående sider ...

Akkumulerede summer for alle siderne (i kr.). Disse skal kun angives på sidste side.

