
Vejledning - Refusion af godkendt teater for institutioner 
bosat i Aarhus Kommune 

 

Hvad er refusionsmidler? 

Refusionsmidler er midler fra Staten, som Aarhus Kommune får tilført via en 4-årig 
kulturaftale. Med midlerne følger administrationen af den pulje, som Aarhus Kommune får 
tildelt og den varetages af Kulturforvaltningens Sekretariat. 

Refusionen tildeles efter reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om scenekunst”, hvor der står 
således: 

”Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte 
forestillinger af børneteater og opsøgende teater” 

Hele bekendtgørelsen kan læses her og det specifikke område er beskrevet i kapitel 10. 

Refusionen gælder udelukkende godkendte forestillinger til børn og unge samt godkendte 
opsøgende/turnerende forestillinger, som retter sig både mod børn og voksne, som er 
forestillinger der opføres andre steder end på teatrene. 

 
 
Hvem kan søge om tilskud? 

Som bekendtgørelsen angiver, så er det kommunale institutioner, der kan søge støtte – f.eks. 
folkeskoler, ungdomsuddannelser, daginstitutioner, fritidshjem, dagplejere, biblioteker og 
lokalcentre. 

Aarhus Kommune har indgået en kulturaftale med Staten, så har vi mulighed for at bruge 
midlerne alternativt og bredere f.eks. til projekter, som fremmer udbredelsen af teater i 
områder, som har særlige udfordringer, eller f.eks. festivaler som åbner teater op for en 
bredere skare. 

I Aarhus Kommune har vi bestemt, at alle børn skal stilles lige hvad angår muligheden for at 
opleve teater i deres barn- og ungdom. Derfor har vi besluttet at også private skoler, 
institutioner, dagplejer m.v. kan søge om refusion i lighed med offentlige institutioner. 

 
 
Hvilke forestillinger er refusionsgodkendte? 

Alle oplysninger om lovgivning, refusion, godkendte forestillinger og meget andet findes på 
Teatercentrums hjemmeside. 

Refusionsgodkendt børneteater udgives hvert år som ”Den Røde Brochure” for den kommende 
sæson. Den findes i bogform, men den digitale version er altid opdateret, og den finder man 
her. 

Refusionsgodkendt opsøgende/turnerende teater udgives ligeledes hvert år. Den hedder ”Den 
Grønne Brochure”. Den findes kun som digitalt opslagsværk her. 

 
 

Hvordan søger og får man refusion? 
 
KOMMUNALE SKOLER skal søge via hjemmesiden ”ULF – Udviklings- og Læringsforløb 
ULF i Aarhus” 

Det er Børnekulturhuset (under Kulturforvaltningen) som i en forsøgsperiode varetager 
opgaven for Børn og Unge. Derfor vil det være Børnekulturhuset, der vil bekræfte bestillingen 
af teater og betaling vil ske gennem Børnekulturhuset. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/526
http://www.teatercentrum.dk/
http://drb.teatercentrum.dk/
https://www.dengronnebrochure.dk/
https://www.ulfiaarhus.dk/teaterordning-skoler
https://www.ulfiaarhus.dk/teaterordning-skoler


Mangler man hjælp og inspiration til at vælge den rigtige forestilling, så findes der et udbud af 
lokale forestillinger på ULF, eller man kan kontakte Børnekulturhusets medarbejdere. 

 
 
KOMMUNALE OG PRIVATE DAGTILBUD (børn fra 0-skolealderen) 
Dagtilbud – institutioner, klubber og dagplejere m.v. – er fra sommerferien 2021 underlagt de 
almindelige regler for teaterrefusion; der ydes 50% refusion til godkendte forestillinger. De 
resterende 50% skal dagtilbuddet betale selv. 

 
For de kommunale dagtilbud gælder det, at beløbet skal betales inden for eget budget, da Børn 
og Unge ikke på nuværende tidspunkt har valgt at afsætte et beløb centralt til dette. 

Institutionen skal selv kontakte teatret for bestilling. I sammenhæng med dette, skal man 
kontakte Kulturforvaltningens Sekretariat på e-mail til: Teaterrefusion@aarhus.dk 

Følgende oplysninger skal fremgå af mailen: 

• Skolens/institutionens/dagplejens navn 
• Navn på teateret og forestillingen, som man ønsker refusion til 
• Dato for forestillingen 
• Forestillingens pris uden moms 

 
Derefter er proceduren følgende: 

• Når institutionen har modtaget og betalt fakturaen, skal den sendes som en PDF-fil til 
Teaterrefusion@aarhus.dk. 

• Mailen skal indeholde oplysninger om az-ident på den ansatte, som kan modtage en 
intern faktura i OPUS 

 
Søg refusion i god til inden forestilling spilles. Der kan ikke søges refuserion efter 
afvikling. 

 
PRIVATE SKOLER, SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ANDRE KOMMUNALE 
INSTITUTIONER (f.eks. lokalcentre, biblioteker), skal henvende sig til Kulturforvaltningens 
Sekretariat på e-mail til: Teaterrefusion@aarhus.dk 

Følgende oplysninger skal fremgå af mailen: 

• Skolens/institutionens/dagplejens navn 
• Navn på teateret og forestillingen, som man ønsker refusion til 
• Dato for forestillingen 
• Forestillingens pris uden moms 

 
Derefter er proceduren følgende: 

• Når institutionen har modtaget og betalt fakturaen, skal den sendes som en PDF-fil til 
Teaterrefusion@aarhus.dk. 

• Mailen skal indeholde oplysninger om, hvor refusionen skal udbetales til. 
For private skoler skal der oplyses CVR-nr., for kommunale institutioner navn og az- 
ident på den ansatte, som kan modtage en intern faktura i OPUS 

 
Søg refusion i god til inden forestilling spilles. Der kan ikke søges refuserion efter 
afvikling. 

 
 
TRANSPORT 

Læs om muligheden for offentlig transport her. 

mailto:Teaterrefusion@aarhus.dk
mailto:Teaterrefusion@aarhus.dk
mailto:Teaterrefusion@aarhus.dk
mailto:Teaterrefusion@aarhus.dk
https://www.ulfiaarhus.dk/tilskud-til-transport-skoler-dagtilbud-og-klubber
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