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Kapitel 1.

INDLEDNING

Ved undervisningsministeriets skrivelse af 3.
november 1962 blev kommissoriet for det ud-
videde aftenskoleudvalg fastsat således:

»Det vil være udvalgets opgave at over-
veje voksenoplysningens struktur, vilkår og
fag og fremkomme med forslag herom med
henblik på den forestående revision af lo-
ven om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.,
fastsat til folketingsåret 1964/65.

Det vil være udvalgets opgave tillige at
fortsætte overvejelserne om de i det tidligere
kommissorium for aftenskoleudvalget anførte
spørgsmål om betaling i aftenskolen og aften-
højskolen og om opretholdelse af den bestå-
ende mulighed for at normere faste stillinger
på kommunernes skoleplaner for ledere af
større aftenskoler.«

Den 16. februar 1961 nedsatte undervis-
ningsministeren et udvalg, hvis opgave det
skulle være at gennemdrøfte og tage stilling
til betalingsspørgsmålet i aftenskolen samt
overveje betimeligheden af eventuelle æn-
dringer i aftenskolens fagkreds. Udvalget
skulle endvidere have til opgave at overveje
en eventuel nyordning af den bestående ad-
gang til i henhold til undervisningsministe-
riets bekendtgørelse af 14. juni 1960 af lov
om ungdomsskoler og aftenskoler m. v. at op-
rette faste stillinger for ledere af større af-
tenskoler.

Dette udvalg fik følgende sammensætning:
folketingsmand, nu undervisningsminister
K. B. Andersen (formand).

Repræsentanter for folketinget:
folketingsmand Poul Hansen (Grenå),
folketingsmand Helge Larsen,
folketingsmand Poul Thomsen,
folketingsmand Verner Sinnbeck,
folketingsmand Morten Lange.

Repræsentanter for oplysningsforbundene:
sekretær, nu programsekretær Bent Pihl,
Arbejdernes Oplysningsforbund,
kontorchef, nu generalsekretær Mogens Ol-
sen, Folkeligt Oplysnings Forbund,
forretningsfører E. Wagner Jensen, Liberalt
Oplysnings Forbund,
partisekretær S. Bjørn Hansen, Frit Op-
lysningsforbund.

Repræsentanter for Københavns Skoledirek-
tion:

aftenskoleinspektør Chr. Biilmann,
medlem af Københavns skoledirektion,
kontorchef, cand. polit. Lauge R. Kalle-
strup, M. B.

Repræsentanter for kommunerne uden for
København:

borgmester Sv. Aage Andersen, Den dan-
ske Købstadforening,
viceborgmester Ole Harkjær, Bymæssige
kommuner,
sognerådsformand Ejner Petersen, De sam-
virkende Sognerådsforeninger i Danmark.

Repræsentant for Amtsrådsforeningen i
Danmark:

amtsrådsmedlem, gårdejer Johs. Madsen.
Repræsentant for amtsungdomsnævnene:

amtsskolekonsulent J. Ingemann Petersen.

Repræsentanter for lærerorganisationerne:
kontorfuldmægtig Axel Petersen, Dansk
Aften- og Ungdomsskoleforening,
konsulent for ungdomsundervisningen i
Viborg amt, L. Ramsdal, Dansk Aften- og
Ungdomsskoleforening,
overlærer Holger Rishave, Københavns
kommunes ungdoms- og aftenskolelærer-
forening,
overlærer, nu undervisningsdirektør Hans
Jensen, Danmarks Lærerforening,



sekretær Thea Skovgaard Christensen,
Foreningen af danske Husholdningslærer-
inder.

Repræsentant for Dansk Husflidsselskab:
husflidsinspektør J. E. Larsen.

Repræsentant for de i Statens Husholdnings-
råd repræsenterede organisationer:

medlem af husholdningsrådet. Ingefred
Juul Andersen.

Statskonsulent, nu professor ved Danmarks
Lærerhøjskole, dr. phil. Roar Skovmand.

Inspektør ved undervisningsinspektionen, nu
undervisningsinspektør i undervisningsmi-
nisteriet David Pedersen.

Konsulent for ungdomsundervisningen i Ring-
kjøbing amt F. Martiny.

Kontorchef, nu afdelingschef i undervi-
ningsministeriet V. Hammer.

Udvalgets sekretariat:
Fuldmægtig i undervisningsministeriet, nu
ekspeditionssekretær i kulturministeriet H.
Vilstrup.
Sekretær i undervisningsministeriet, nu
dommerfuldmægtig Rasmus Kam.

Efter indstilling fra Folkeligt Oplysnings-
forbund blev forstander C. M. Andersen i
juli 1961 beskikket til medlem i stedet for
Mogens Olsen, og efter indstilling fra Dan-
marks Lærerforening afløste overlærer In-
golf Haubirk i februar 1962 Hans Jensen.

Udvalget nedsatte på sit første plenar-
møde et underudvalg til at behandle aften-
skolens fagkreds.

Der blev i aftenskoleudvalget af 16. februar
1961 afholdt i alt 2 plenarmøder og 3 under-
udvalgsmøder.

Den 17. maj 1962 tilskrev aftenskoleudval-
get undervisningsministeriet således:
»Ved aftenskoleudvalgets nedsættelse den 16.
februar 1961 fik udvalget til kommissorium
at overveje betalingsspørgsmålet i aftensko-
len, dennes fagkreds samt adgangen til at
oprette faste stillinger for ledere af større af-
tenskoler.

På første møde i udvalgets plenum den
28. februar 1961 nedsattes et underudvalg til
at behandle aftenskolens fagkreds, og efter
at dette udvalg nu har arbejdet i nogen tid,
er der opstået tvivl om, hvorledes aftenskole-

udvalgets opgave, på grundlag af det til-
delte kommissorium, kan løses.

Om spørgsmålet har der indenfor udvalget
været ført nogle principielle drøftelser, der
har resulteret i opstilling af følgende alterna-
tiver for udvalgets arbejde:

enten, at udvalget foretager en opregning af
fagene med en mere løselig gennemgang af
de fag, der har givet anledning til diskussion
og kritik, og på dette grundlag foretager en
drøftelse af betalingsspørgsmålet og norme-
ringsspørgsmålet;

eller, at udvalgets kommissorium ændres, så-
ledes at udvalget foretager en egentlig af-
tenskolestrukturdebat, omfattende aftensko-
le, aftenhøjskole, foredragsrækker m. v. og
fortsætter med en mere dybtgående behand-
ling af de enkelte fag, betalingsspørgsmålet,
normeringsspørgsmålet m. v.

Ved opstillingen af disse muligheder har
man lagt vægt på, at det første alternativ,
såvel efter kommissoriets ord som ifølge bag-
grunden for udvalgets nedsættelse, har været
den tilsigtede opgave, mens det andet alter-
nativ må findes ønskeligt under hensyn til
den kommende revision af loven om ung-
domsskoler og aftenskoler fastsat til folke-
tingsåret 1964/65, det aktuelle behov for en
indgående undersøgelse af hele voksenop-
lysningens og aftenskolens problemkreds samt
fagkredsens nøje forbindelse med struktu-
relle og undervisningsmæssige problemer.

Efter at man har orienteret undervisnings-
ministeren om disse overvejelser den 29. ja-
nuar 1962, har spørgsmålet været behandlet
i udvalgets plenum den 15. februar 1962, og
på udvalgets vegne anmoder undertegnede
formand herefter om en ændring af kom-
missoriet efter ovenstående.

Til orientering om de i udvalget herom
fremsatte synspunkter vedlægges et eksem-
plar af referat af mødet i plenum.«

Den 3. november 1962 godkendte under-
visningsministeriet, at udvalget fortsatte sit
arbejde på grundlag af det side 7 anførte
ændrede kommissorium.

Samtidig med ændringen af udvalgets
kommissorium beskikkede undervisningsmi-
nisteren Roar Skovmand som formand for
udvalget i stedet for K. B. Andersen, der øn-



skede at fratræde, men som var villig; til at
fortsætte som medlem.

Efter sin udnævnelse til professor ved Dan-
marks Lærerhøjskole den 1. september 1964
blev Roar Skovmand fritaget for hvervet
som formand for udvalget, men indvilligede
i at forblive som medlem.

Undervisningsministeren beskikkede her-
efter den 3. oktober 1964 David Pedersen
som formand for aftenskoleudvalget.

Efter indstilling fra Socialistisk Folkepartis
folketingsgruppe godkendte undervisningsmi-
nisteriet i november måned 1962, at davæ-
rende folketingsmand, overlærer O. Mathia-
sen indtrådte som medlem i stedet for Mor-
ten Lange og efter indstilling fra Arbejder-
nes Oplysningsforbund, at sekretær Bjarne
Hedtoft indtrådte som medlem af udvalget i
stedet for Bent Pihl, samt efter indstilling fra
Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening at
aften- og ungdomsskoleinspektør Chr. Gaardø
indtrådte i stedet for Axel Petersen.

Endvidere blev udvalget udvidet med føl-
gende repræsentanter for nedennævnte or-
ganisationer:

Danmarks pædagogiske institut:
afdelingsleder Finn Rasborg.

Danmarks Radio:
programchef L. Bindsløv.

Folkeuniversitetsudvalget:
universitetslektor, nu docent dr. phil.
Henrik Glahn.

Gymnasieskolernes Lærerforening:
adjunkt, nu rektor B. Baunsgaard.

Bibliotekstilsynet:
bibliotekskonsulent Helge Stenkilde.

Under udvalgets arbejde er gårdejer Johs.
Madsen afgået ved døden. I stedet er borg-
mester Gustav Jensen, Rødovre, indtrådt som
medlem af udvalget.

Efter indstilling fra de respektive forenin-
ger m. v. er der endvidere sket følgende æn-
dringer i det udvidede aftenskoleudvalgs
sammensætning:

Holger Rishave udtrådte den 15. januar
1963 og blev afløst af kommunelærer Anton
Jensen, der den 20. september 1963 blev af-
løst af kommunelærer Bent Andersen.

Den 29. juli 1963 blev C. M. Andersen af-
løst af lærer Knud Bæk Thomsen, der den
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2. april 1964 blev afløst af kontorchef Nils
Aundal.

Svend Aage Andersen blev den 15. april
1964 afløst af borgmester Svend Nilsson.

I forbindelse med folketingsvalget den 22.
september 1964 udtrådte Verner Sinnbeck
og Helge Larsen af udvalget og blev afløst af
folketingsmændene Poul Hartling og Svend
Haugaard, som repræsenterende henholdsvis
partiet venstre og partiet det radikale ven-
stre.

Rektor for Danmarks Lærerhøjskole Ernst
Larsen blev den 20. september 1963 beskik-
ket som medlem af udvalget og blev den 2.
december 1963 afløst af professor ved Dan-
marks Lærerhøjskole Carl Aage Larsen.

Den 3. oktober 1964 beskikkedes under-
visningsdirektør H. Engberg-Pedersen som
medlem af udvalget.

Efter sin udnævnelse til undervisningsmi-
nister er K. B. Andersen udtrådt af udvalget.

Som følge af kulturministeriets oprettelse
og omorganiseringen af undervisningsmini-
steriet har aftenskoleudvalget flere gange
måttet skifte sekretærer.

Fuldmægtig Vilstrup og sekretær Rasmus
Kam, forestod sekretariatsforretningerne fra
den 16. februar 1961, idet dog Vilstrup ud-
trådte af sekretariatet med sin ansættelse i mi-
nisteriet for kulturelle anliggender.

Samtidig med ændringen i udvalgets kom-
missorium og sammensætning den 3. novem-
ber 1962 beskikkedes viceinspektør Helge F.
Pedersen, undervisningsministeriet, og sekre-
tær G. L. Hyllum, undervisningsministeriet,
som sekretærer for udvalget.

David Pedersen har fra tidspunktet for ud-
valgets udvidelse, indtil han overtog hvervet
som formand, ledet sekretariatet.

Fra 1. december 1963 har fuldmægtig
Ruth Ekhauge, undervisningsministeriet, bi-
stået udvalgets sekretariat i stedet for Rasmus
Kam. Den 1. februar 1964 afløste sekre-
tær Tove Møller, undervisningsministeriet,
G. L. Hyllum, og den 1. december 1964 be-
skikkedes endvidere sekretær Sv. O. Bruun,
undervisningsministeriet, som sekretær for ud-
valget.

På det udvidede aftenskoleudvalgs 1. ple-
narmøde nedsattes et underudvalg med den
opgave at udarbejde forslag til en fremtidig
hovedstruktur for det oplysningsarbejde, det
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vil være rimeligt at placere inden for ram-
merne af en revideret lov om ungdomssko-
ler og aftenskoler.

Strukturudvalget
fik følgende sammensætning: Ingefred Juul
Andersen, Chr. Gaardø, Bjarne Hedtoft,
Johs. Madsen, David Pedersen, Ingemann
Petersen, Roar Skovmand (formand) og Poul
Thomsen. Sekretær: C. L. Hyllum og Helge
F. Pedersen, førstnævnte blev 1. februar 1964
afløst af Tove Møller.

Udvalget har holdt 11 møder.

På aftenskoleudvalgets 2. plenarmøde blev
der nedsat 4 underudvalg til behandling af
problemerne omkring læreruddannelsen, af-
grænsningen af de forskellige oplysningsfor-
mers emnekreds, folkeuniversitetsvirksomhe-
den og samarbejdet med det øvrige oplys-
ningsarbejde samt brevundervisningens mu-
ligheder for samarbejde med T.V. Endvidere
nedsattes en gruppe til drøftelse af de økono-
miske problemer i forbindelse med struktur-
udvalgets forslag, bestående af repræsentan-
terne i udvalget for undervisningsministeriet
og med deltagelse af henholdsvis lærer- og
kommunerepræsentanterne.
Underudvalgenes sammensætning:

Læreruddannelsesudvalget
Thea Skovgaard Christensen, Chr. Gaardø,
Bjarne Hedtoft, Carl Aa. Larsen, J. E. Lar-
sen, Finn Rasborg, Roar Skovmand (for-
mand), Knud Bæk Thomsen. Sekretær: Hel-
ge F. Pedersen.

Som særlig sagkyndige deltog højskolefor-
stander, nu undervisningsdirektør H. Eng-
berg-Pedersen og faglig medhjælper vedrø-
rende håndarbejdsundervisningen Erica Jen-
sen i udvalgets møder.

Udvalget har afholdt 6 møder.

Emneudvalget
Ingefred Juul Andersen, Bjarne Hedtoft, E.
Wagner Jensen, F. Martiny, Helge F. Peder-
sen (formand), L. Ramsdal, Poul Thomsen.
Sekretær: C. L. Hyllum, den 1. februar 1964
afløst af Tove Møller.

Udvalget har afholdt 6 møder.
Repræsentanter for gymnastik- og idræts-

organisationerne har deltaget i et af udval-
gets møder. Fra De danske Gymnastikfor-

eninger deltog højskolelærer Erik Knudsen,
fra Dansk Idrætsforbund direktør Lundqvist
og fra De danske Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforeninger forretningsfører Preben Chri-
stiansen. Endvidere har emneudvalgets sekre-
tariat haft drøftelser med repræsentanter for
Dansk Amatør Teater Samvirke ved scene-
instruktør Just Thorning og overlærer Møller
Nicolajsen og for Musikkommissionen ved
lektor Gunnar Heerup og sekretær H. Helsted.

F olkeuniversitetsudvalget
Henrik Glahn, Bjarne Hedtoft, F. Martiny,
David Pedersen (formand).
Fuldmægtig" Henrik Kappel, undervisnings-
ministeriet, deltog i udvalgets møder.

Udvalget har afholdt 5 møder.

Udvalget vedrørende
brevundervisningen i forbindelse med TV

L. Bindsløv, David Pedersen (formand), Hel-
ge Stenkilde.
Forstander J. Brinth, Henrik Kappel, pro-
gramsekretær Bent Pihl, Danmarks Radio, og
sekretær Ole Vernerlund, A. O. F., deltog i
udvalgets møder.

Udvalget har afholdt 3 møder.

Efter at underudvalget vedrørende brev-
undervisningen i forbindelse med TV havde
afgivet rapport til plenarudvalget, blev der
i juni måned 1964 nedsat endnu et brev-
skoleunderudvalg efter forhandling med re-
præsentanter for aftenskoleudvalget, kontakt-
udvalget for undervisningsspørgsmål og un-
dervisningsministeriet.

Udvalget vedrørende brevskoleundervisnin-
gens struktur, vilkår og fag

har haft følgende sammensætning: V. Ham-
mer (formand), som repræsentant for såvel
aftenskoleudvalget som kontaktudvalget for
undervisningsspørgsmål, J. Brinth og H. Kap-
pel, som repræsentanter for direktoratet for
ungdomsundervisningen, David Pedersen,
som repræsentant for aftenskoleudvalget, di-
rektør Werner Rasmussen, Tilsynet med den
tekniske undervisning og ekspeditionssekretær
Gregers Thomsen, direktoratet for folkesko-
len og seminarierne, som repræsentanter for
kontaktudvalget for undervisningsspørgsmål,
samt Ruth Ekhauge (sekretær).

Undervisningsdirektør O. I. Mikkelsen, un-
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dervisningsministeriet, har deltaget i 2 af ud-
valgets møder og civilingeniør S. Lindhard,
Tilsynet med den tekniske undervisning, har
deltaget i 5 af udvalgets møder.

Underudvalgets opgave var dels med hen-
blik på den forestående revision af loven om
ungdomsskoler og aftenskoler m. v. at over-
veje brevskoleundervisningens struktur, vil-
kår og fag og fremkomme med forslag herom,
dels at søge at løse den af undervisnings-
ministeriet gennem kontaktudvalget for un-
dervisningsspørgsmål stillede opgave: en un-
dersøgelse til belysning af brevskoleformens
forskellige sider og fremsættelse af forslag
til sådanne foranstaltninger, som med hjem-
mel i gældende lovgivning eller eventuelt
gennem fremsættelse af lovforslag kan og
bør gennemføres for at højne brevskoleunder-
visningens almindelige standard og sikre dens
udvikling.

På det udvidede aftenskoleudvalgs 6. ple-
narmøde blev der givet sekretariatet bemyn-
digelse til at sammenkalde repræsentanter
for bl. a. lærerorganisationerne til drøftelse
af problemerne omkring reglerne vedrørende
lokaler og undervisningsudstyr, visse enkelt-
problemer vedrørende læreruddannelsen samt
visse lønproblemer.

Medlemmer af udvalget, der tillige er med-
lemmer af folketinget (Poul Hansen, Poul
Hartling og Svend Haugaard) har under-
skrevet betænkningen som deltagere i udval-
gets forhandlinger, men ønsker i øvrigt at
være frit stillet under hensyn til folketingets
arbejde med et kommende lovforslag.

Det udvidede aftenskoleudvalg har afholdt
11 plenarmøder, og udvalget afleverede den
25. maj 1965 sin betænkning til undervis-
ningsminister K. B. Andersen.



Kapitel 2.

DEN NUGÆLDENDE ORDNING I HOVEDTRÆK

Det lovmæssige grundlag for det frivillige op-
lysningsarbejde i aftenskoler, aftenhøjskoler
m.v. er lov nr. 219 af 11. juni 1954, således
som den er ændret ved lov nr. 150 af 13. maj
1959 og lov nr. 234 af 10. juni 1960. Op-
lysningsarbejdets gældende bestemmelser er
samlet i en række bekendtgørelser og cirku-
lærer, hvoraf de vigtigste er:

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
14. juni 1960 af lov om ungdomsskoler
og aftenskoler m. v.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
28. juni 1960 om kommunale ungdoms-
nævn, amtsungdomsnævn m. v.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
31. oktober 1960 om ungdomsskoler og af-
tenskoler m. v.

Undervisningsministeriets cirkulære af 14.
november 1961 om kommunale lokaler,
der stilles vederlagsfrit til rådighed for
ungdomsforeninger og om tilskud til ung-
domsforeningers egne eller lejede lokaler.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
10. januar 1962 om tilsyn med brevskole-
undervisning.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
21. marts 1964 om teknisk forberedelses-
eksamen.

I det følgende bringes en kort fremstilling
af:

I Oplysningsarbejdets indhold og former.
II Oplysningsarbejdets vilkår og tilskuds-

bestemmelser.
III Administration.

I. Oplysningsarbejdets indhold og former.

Loven om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.
omfatter følgende oplysningsformer:

A. Aftenskoler.
B. Aftenhøjskoler.
G. Foredragsrækker.
D. Landbrugsfaglige skoler.
E. Teknisk forberedelseskursus.
F. Supplerende foredrag.
G. Brevskoler.

A. A f t e n s k o l e r .
Altenskolen har til formål at give en under-
visning på frivilligt grundlag til personel
over den undervisningspligtige alder for der-
igennem at virke for den almindelige folke-
oplysning. Der er i lov og bekendtgørelse
dog anført en række begrænsende bestem-

melser vedrørende såvel elevemnernes kreds
som selve fagkredsen. Vedrørende elevem-
nerne er det bestemt, at unge mellem 14 og
18 år skal tilskyndes til fortrinsvis at søge
optagelse i ungdomsskolen, og aftenskolerne
må ikke påføre ungdomsskolen konkurrence
ved at oprette særlige hold for de 14-17
årige. Vedrørende aftenskolens undervisning
gælder det. at den ikke må tage sigte mod
nogen rettighedsgivende eksamen, at der nor-
malt ikke kan meddeles egentlig erhvervs-
uddannelse, samt at mere speciel tilrettelagt
undervisning ». . . der kun forfølger ensidige
formål . . .« ikke kan godkendes. Det samme
gælder hobbypræget virksomhed, som ikke
har karakter af egentlig undervisning.

Ifølge ministeriets bekendtgørelse af 31.
oktober 1960, III-B-9 kan den godkendende
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myndighed fastsætte et maksimum for det
timetal på holdene, i forhold til hvilket der
kan gives tilskud. Dette sker i vid udstræk-
ning. Som eksempel kan angives, at et amts-
ungdomsnævn som maksimumstimetal for en
del fag har fastsat følgende:

Kjolesyning, håndarbejde, vævning 60 timer
Porcelænsmaling, stoftryk, arbejde

med peddigrør, horn- og tin-
arbejde 40 timer

Tilvirkning af lampeskærme og an-
dre småsløjdsfag 40 timer

Sløjd og træhusflid 100 timer
Bogbinding 60 timei

Der er ikke i loven angivet en fagrække,
hvorfra aftenskolen skal hente sine fag; der
er derimod anført 4 faggrupper, inden for
hvilke undervisning kan gives: a) kulturelle
og samfundsbetonede fag, b) almindelige
skolefag, c) manuelle fag og d) erhvervs-
betonede fag. Denne opdeling har dog først
og fremmest betydning ved spørgsmålet om
oplysningsorganisationernes adgang til iværk-
sættelse af undervisning inden for samme
faggruppe som andre aftenskoler i kommu-
nen, jfr. lovens § 9, stk. 4.

For en række fag er der særlige bestem-
melser: I fagene gymnastik samt sang og
musik skal eleverne deltage i mindst lige så
mange timer i et andet af aftenskolens fag.
Såfremt der i sang og musik gives en teore-
tisk undervisning med normalt samme om-
fang som den praktiske, kan fagene dog god-
kendes som selvstændige fag. Sangforeningers
og orkestres løbende øvelser godkendes ikke.
Der kan fastsættes lignende bestemmelser
om forholdet mellem den teoretiske og den
praktiske del af undervisningen i andre fag.

Langt de fleste af de fag og emner, som
søges godkendt som aftenskole, opnår denne
godkendelse, da der er tale om fag, som na-
turligt kan placeres i en af de fire faggrup-
per. De godkendende myndigheder modta-
ger dog hver sæson ansøgninger vedrørende
fag, hvorom der opstår tvivl om berettigel-
sen af godkendelse på grund af fagets eller
emnets specielle indhold og karakter.

Faget kan enten være af en så faglig art,
at muligvis andre institutioner som f. eks.
handelsskoler, tekniske skoler og de tekno-
logiske institutter varetager denne undervis-
ning (svejsekursus, kursus i varmeteknik etc.),

eller der kan være tale om emner, som kan
karakteriseres som værende hobbybetonet
(kortlæsning og orientering for motorkøren-
de, kursus for lystfiskere etc.).

Hvor direktoratet modtager ansøgninger
vedrørende faglige og erhvervsbetonede em-
ner til afgørelse, rådfører man sig normalt
med de styrelser, under hvem det pågæl-
dende emne henhører (f. eks. Uddannelses-
rådet for ikke-faglærte arbejdere og Tilsy-
net med den tekniske undervisning).

B. A f t e n h ø j s k o l e r .

Aftenhøjskolen er en aftenskole, der har til
formål at give en videregående, til folkehøj-
skolen svarende undervisning med det sigte
at give eleverne et personligt og medborger-
ligt dannelsesgrundlag. Undervisningen er
alene baseret på samfundsmæssige og kultu-
relle emner.

Aftenhøjskolens undervisning må således
falde inden for den for aftenskolen nævnte
faggruppe a) kulturelle og samfundsbe tone-
de fag, jfr. ovenfor, men samtidig er det en
forudsætning for godkendelse som aftenhøj-
skole, at undervisningen sigter mod en med-
borgerlig, rent menneskelig oplysning, og at
den er uden faglig eller praktisk sigte.

Aftenhøjskolens emner hentes oftest fra
følgende emnegrupper: historie, litteratur,
erhvervs- og samfundsgeografi, pædagogik
og psykologi, ligesom musikforståelse og dra-
matik er yndede emner. Til en vis grad er
aftenhøjskolens emner valgt ud fra aktuelle
synspunkter. I sæsonen 1963/64 var således
en lang række aftenhøjskolers emner helliget
Fællesmarkedstraktaten og hundredåret for
begivenhederne i 1864.

For nogle fag er der sat begrænsninger for
anvendelsen af praktiske øvelser i undervis-
ningen: sang og musik kan således kun god-
kendes som aftenhøjskole, når der i mindst
halvdelen af tiden gives en teoretisk under-
visning i faget omfattende hovedsagelig san-
gens og musikkens historie. I forbindelse med
undervisning i kunstforståelse, kunsthistorie
etc. kan indtil halvdelen af holdets timetal
anvendes til praktisk undervisning i tegning
og maling under forudsætning af, at de
praktiske øvelser sker i nær tilknytning til
den teoretiske undervisning. På tilsvarende
måde godkendes det, at der i forbindelse
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med undervisning i fag som litteratur, dra-
matik og teaterforståelse indøves skuespil i
indtil halvdelen af undervisningstiden.

Denne opdeling i en teoretisk og praktisk
undervisning volder især for dramatik store
vanskeligheder at administrere, både for
myndighederne og lærerne.

G. F o r e d r a g s r æ k k e r .

Da foredragsrækkerne med loven af 10. juni
1960 blev indført som en tilskudsberettiget
oplysningsform, blev der fra visse sider ud-
trykt ængstelse for, at denne nye og på flere
måder mindre krævende oplysningsform vil-
le blive oprettet på aftenhøjskolens bekost-
ning. Udviklingen har vist, at ængstelsen
ikke var berettiget. Omfanget af foredrags-
rækker har ganske vist været stort, og det
øges stadig, men antallet af aftenhøjskoler
har siden 1960 stort set været det samme,
(jfr. bilag 1), og der er intet, der tyder
på, at foredragsrækkerne virker konkurre-
rende for aftenhøjskolen. Tværtimod synes
det, som om de to oplysningsformer lokalt
supplerer hinanden.

Foredragsrækken har som aftenhøjskolen
til formål at give deltagerne et personligt og
medborgerligt dannelsesgrundlag. Den kan
alene baseres på samfundsmæssige og kultu-
relle emner, hvorfor dens emnekreds ligesom
for aftenhøjskolen falder inden for den under
aftenskolen nævnte faggruppe a) kulturelle
og samfundsbetonede fag. Foredragsrækken
adskiller sig fra aftenhøjskolen ved, at der
ikke stilles krav om egentlig undervisning,
og foredragene kan holdes af skiftende fore-
dragsholdere.

Foredragsrækken må kun omhandle ét
emne. Der må da være en sådan indbyrdes
sammenhæng mellem de enkelte foredrag, at
disse udgør en naturlig helhed. Afholdelse af
en række spredte og kun løst sammenhæn-
gende foredrag vil ikke kunne godkendes.
Det må konstateres, at det for en del initiativ-
tagere er vanskeligt at overholde kravet om
ét emne i en foredragsrække med 6 eller
flere foredrag.

I de sidste par sæsoner har en række af-
tenhøjskoler og foredragsrækker behandlet
emner i tilknytning til de af Danmarks Ra-
dio arrangerede TV-studiekredse.

D . L a n d b r u g s f a g l i g e s k o l e r .

En skole, der oprettes af en landøkonomisk
forening, og som giver undervisning i land-
brugsfag og eventuelt andre fag, der står i
forbindelse med landbruget og dets bierhverv
kan godkendes som landbrugsfaglig skole.
Undervisningen er beregnet for unge med
ansættelse ved landbruget; men undervisnin-
gen står i øvrigt åben for alle.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra
kravet om, at skolen skal være oprettet af
en landøkonomisk forening.

Undervisningens hovedfag er landbrugs-
fag (f. eks. planteavl, husdyrbrug, maskin-
lære og driftsøkonomi). I indtil 1/4 af det
samlede timetal kan der gives undervisning i
fag med tilknytning til landbruget og dets
bierhverv. Hertil medregnes fag som fjerkræ-
og kaninavl, biavl, frugtavl og emner som
udstykning, landbrugsbygninger, prioritets-
forhold, afsætning af landbrugsprodukter,
skatteforhold og lignende.

Undervisning i almene fag som dansk og
regning, historie og samfundslære kan ikke
godkendes efter de særlige regler om land-
brugsfaglig undervisning.

Undervisningen tilrettelægges normalt som
vinterundervisning, men også sommerunder-
visning kan godkendes som et selvstændigt
kursus.

Vinterundervisning kan eventuelt supple-
res med en efterfølgende sommerundervis-
ning. Ved en sådan supplerende sommer-
undervisning kan indtil halvdelen af under-
visningstimerne anvendes til demonstratio-
ner, markvandringer og lignende som en
praktisk illustration til undervisningen.

Et ikke ringe antal landbrugsfaglige sko-
ler har de seneste år søgt godkendelse som
almindelig aftenskole.

E . T e k n i s k f o r b e r e d e l s e s -
k u r s u s .

På initiativ af Teknikerkommissionen blev
der fra 1958 i medfør af den da gældende
lovs forsøgsparagraf og efter bestemmelser
fastsat i en bekendtgørelse af 21. april 1958
påbegyndt en forberedende undervisning til
visse kortere tekniske uddannelser — en prø-
veforberedende undervisning sigtende mod
teknisk forberedelseseksamen. Efter lovrevi-
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sionen i 1960 har denne undervisning kunnet
etableres i medfør af lovens § 26, hvor det
udtales, at ». . . hvor særlige forhold gør det
påkrævet, kan der efter de almindelige for
ungdomsskolen eller aftenskolen fastsatte reg-
ler ydes tilskud til skoleformer, der efter nær-
mere af undervisningsministeren fastsatte
retningslinier forbereder til eksamen«, jfr. be-
kendtgørelsen af 31. oktober 1960, kapitel
VII. Den seneste nydannelse inden for for-
beredelsesundervisningen er bekendtgørelse
nr. 92 af 21. marts 1964 om teknisk forbe-
redelseseksamen, hvis bestemmelser træder i
kraft etapevis.

På grundlag af bestemmelserne i lov og
bekendtgørelse er der landet over etableret
tekniske forberedelseskursus; enkelte er op-
rettet af ungdomsskoler, en del som selvstæn-
dige kursus med egen ledelse, men de fleste i
forbindelse med en eksisterende aftenskole.

Teknisk forberedelseseksamen giver ad-
gang til forskellige kortere tekniske uddan-
nelser. Eksamen kan endvidere give grund-
lag for en række andre uddannelser. Eksa-
men omfatter skriftlige og mundtlige prøver
i fagene dansk, regning, matematik samt
mundtlige prøver i naturlære, engelsk og/el-
ler tysk.

Undervisningen på teknisk forberedelses-
kursus omfatter de fag, hvori der skal aflæg-
ges prøve, i et omfang svarende til undervis-
ningen i folkeskolen med de af forholdene
nødvendiggjorte ændringer. Undervisningen
afvikles normalt over en 2-årig periode og
normalt som aftenundervisning. Et enkelt
kursus er godkendt med 5 måneders dag-
undervisning, og to kursus har været god-
kendt som 3-årige kursus.

Eksamen tilrettelægges og forestås af en
af undervisningsministeriet nedsat eksamens-
kommission.

Det er i bekendtgørelsen om teknisk for-
beredelseseksamen bestemt, at elever, der har
bestået mellemskoleeksamen eller højere eks-
amen, alene skal aflægge prøve i matematik
og naturlære.

Indstilling til eksamen foretages af kursus.
Det er en betingelse for at blive indstillet, at
undervisningen ved vedkommende kursus
har været fulgt på tilfredsstillende vis. Der
er adgang for privatister til at indstille sig
til eksamen.

Ved teknisk forberedelseseksamen gives to

arter af bedømmelse: årskarakter og eksa-
menskarakter. Til privatister gives ingen års-
karakter. Ved karaktergivningen anvendes
13-skalaen. Bevis for teknisk forberedelses-
eksamen udstedes kun, når summen af karak-
tererne i skriftlig matematik, mundtlig mate-
matik og naturlære for årskaraktererne for
sig og eksamenskaraktererne for sig udgør
mindst 18, og når summen af årskarakterer-
ne for sig og eksamenskaraktererne for sig i
de øvrige fag er mindst 5,5 gange disse ka-
rakterers antal.

F . S u p p l e r e n d e f o r e d r a g .

Såfremt en kommune stiller et beløb til rå-
dighed for en stedlig aftenskole eller aften-
højskole til indkaldelse af foredragsholdere,
yder staten et tilsvarende beløb, dog højst
300 kr. pr. skole. I større kommuner kan
dette beløb dog forhøjes indtil 600 kr.

Det er en betingelse for at opnå tilskud
til sådanne supplerende foredrag, at disse
ligger uden for det godkendte timetal.

Der ydes ikke tilskud til øvrige kulturelle
arrangementer.

G. B r e v s k o l e r .

Til brevskoler, der drives i overensstemmelse
med principperne for aftenskoler, kan der
ydes statstilskud. Tilskuddet ydes normalt
med 2 kr. pr. rettet undervisningsbrev, hvis
indhold og omfang er godkendt af undervis-
ningsministeren.

Brevskoler, der mod betaling giver en un-
dervisning, der falder inden for aftenskolens
fagkreds, men som ikke oppebærer tilskud
efter foranstående regler, kan mod at under-
kaste sig tilsyn med brevskolens samlede un-
dervisning opnå ret til at betegne skolen som
statskontrolleret. Denne betegnelse kan også
opnås af brevskolekursus, der sigter mod
offentlige eller af det offentlige godkendte
eksaminer, der ikke omfattes af den her om-
handlede lov.

Efter forhandlinger i efteråret 1964 er der
gennemført en ordning, hvorefter tilskuds-
nydende brevskoler også skal opfylde de for
statskontrollerede brevskoler opstillede god-
kendelseskrav. For tiden har 6 brevskoler op-
nået ret til at føre betegnelsen »statskontrol-
leret«, jfr. bilag 17.
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II. Oplysningsarbejdets vilkår og tilskudsbestemmelser.

For samtlige foran nævnte oplysningsformer
- bortset fra brevskolerne — gælder en række
fællesbestemmelser, som omfatter følgende:

A. Godkendelsesbetingelser og -praksis.
B. Tilskudsbetingelser.
C. Tilskud og tilskudssatser.
D. Diverse støttebestemmelser vedrørende

1. lokaler
2. ledere og lærere
3. afholdelse af kursus
4. muligheder for konsulentbistand.

For brevskolerne gælder i visse henseender
en række særlige bestemmelser; disse er op-
taget som særlige underafsnit under oven-
stående inddeling.

A. G o d k e n d e l s e s b e t i n g e l s e r
o g - p r a k s i s .

For alle oplysningsformerne er det et stående
krav for godkendelse, at undervisningen står
åben for alle, og at den er vederlagsfri.
Fra 1960 blev det endvidere fastsat, at elever,
der følger undervisningen på aftenskoler, af-
tenhøjskoler eller landbrugsfaglige skoler, skal
erlægge et mindre indskrivningsgebyr, der
ikke må være mindre end 5 kr. pr. elev pr.
hold. Et indskrivningsgebyr på 10 kr. må for
tiden normalt anses for maksimum. Direk-
toratet for ungdomsundervisningen har dog
i sæsonen 1963-64 godkendt enkelte skoler,
hvor indskrivningsgebyret pr. elev pr. hold
har andraget 12-15 kr. For foredragsrækker-
nes vedkommende er der i lov og bekendt-
gørelse intet udtalt om indskrivningsgebyret,
men den gennemsnitlige gebyrstørrelse er p. t.
ca. 8 kr.

Indskrivningsgebyret skal anvendes til
dækning af administrationsomkostningerne
samt til formål, der ligger i forlængelse af
undervisningen, f. eks. til anskaffelse af un-
dervisningsmateriel, indkaldelse af fremmede
foredragsholdere og afholdelse af kulturelle
arrangementer. Udgifter til de fornødne læ-
remidler afholdes af eleverne.

Blandt godkendelsesbetingelserne kan der
være grund til særlig at fremhæve forholdene
vedrørende politiske eller religiøse emner, lo-
kalerne, lærerlønnen, omfanget af undervis-
ningen og kravet om egentlig undervisning.

Det er en forudsætning for godkendelse,
at undervisningen ikke antager karakter af
agitation for politiske eller religiøse retnin-
ger, men dette indebærer naturligvis ikke, at
politiske eller religiøse emner ikke kan tages
op i undervisningen.

Om lokalerne gælder det, at undervisning
kun kan godkendes, dersom den råder over
et for den pågældende undervisning passende
lokale med lys, varme, rengøring, inventar,
undervisningsmateriel samt eventuel fornø-
den skolebetjentbistand. Kommunerne har
en række forpligtelser i så henseende, jfr.
nedenfor under afsnit D.

For samtlige oplysningsformer med und-
tagelse af brevskolerne gælder, at der af den
pågældende kommune eller en stedlig kreds
må være sikret oplysningsarbejdet et tilskud
til lærerlønnen. For aftenskolen og aftenhøj-
skolen skal det stedlige tilskud udgøre 1/3 af
den godkendte timebetaling for undervisnin-
gen. Ved foredragsrækker skal tilskuddet ud-
gøre halvdelen af foredragshonoraret, idet
dog staten højst yder kr. 35,00 i tilskud pr.
foredrag.

For landbrugsfaglige skoler gælder det, at
en skole, såfremt den ikke ved sin oprettelse
har mindst 15 elever, af den pågældende
kommune eller en stedlig kreds må være sik-
ret et nærmere fastsat tilskud. Såfremt skolen
ved sin oprettelse har mindst 15 elever, og
den er godkendt af amtsungdomsnævnet, er
elevernes hjemstedskommuner pligtige at ud-
rede det lokale tilskud i forhold til deres elev-
tal i skolen.

Det stedlige tilskud skal anvendes til læ-
rerløn og må hverken direkte eller indirekte
udredes af skolens elever, ligesom det ikke er
foreneligt med loven, at det udredes af sko-
lens lærere.

Mindstekravet til undervisningens omfang
varierer efter oplysningsformerne: i aftensko-
len og de landbrugsfaglige skoler skal under-
visningen strække sig over mindst 20 timer,
hvis den kun omfatter ét fag, og over mindst
40 timer, hvis den omfatter to, eventuelt
flere fag. I aftenhøjskolen skal undervisnin-
gen omfatte mindst 24 timer, og antallet af
foredrag i en foredragsrække skal andrage
mindst 6.

For teknisk forberedelseskursus blev det
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oprindelig bestemt, at undervisningen skulle
omfatte:

dansk 120 lektioner
regning og matematik 400 lektioner
naturlære 200 lektioner
engelsk 145 lektioner

I den sidst udsendte bekendtgørelse om
teknisk forberedelseseksamen (af 21. marts
1964) er der intet nævnt om timetallet, men
under hensyn til indholdet af undervisnin-
gen kan det konstateres, at antallet af lek-
tioner bibeholdes, eller snarere øges.

En af de vigtigste godkendelsesbestemmel-
ser må siges at være kravet om egentlig un-
dervisning. For samtlige oplysningsformer -
med undtagelse af foredragsrækkerne og de
supplerende foredrag — er det fremhævet, at
der skal gives en egentlig undervisning, så-
ledes at der fra elevernes side gøres et virke-
ligt arbejde.

Der er ikke i lov eller bekendtgørelse ud-
formet en nærmere definition af, hvad en
egentlig undervisning er, men der har især i
de senere år udkrystalliseret sig en praksis,
hvorefter en undervisning for at kunne blive
karakteriseret som egentlig undervisning skal
indeholde sådanne elementer, at eleverne
ikke blot får præsenteret eller gennemgået
nyt stof, men også får virkelige muligheder
for helst på flere måder at bearbejde og ind-
lære stoffet, således at dette kan føjes til
det allerede lærte, så det bliver en organisk
del af dette.

En betydningsfuld betingelse for godken-
delse er tillige, at de pågældende lærere må
være i besiddelse af de fornødne faglige og
pædagogiske kvalifikationer. Der kræves ikke
lærereksamen eller lignende for at undervise
i en aftenskole, men det bliver i stigende
grad erkendt blandt aftenskoleundervisere,
at et indgående kendskab til voksenunder-
visningens pædagogik og metoder er nød-
vendige, og fra den godkendende myndig-
heds side er man til stadighed vågen over
for mulighederne for at stramme godkendel-
sespraksis i takt med opbygningen af forbed-
rede uddannelsesmuligheder.

Af yderligere godkendelsesbetingelser skal
nævnes, at elever i aftenskolen, ved den
landbrugsfaglige undervisning og på teknisk
forberedelseskursus ved undervisningens be-
gyndelse skal være over den undervisnings-

pligtige alder. Elever i aftenhøjskolen og del-
tagere i foredragsrækker skal — for at kunne
medregnes i elevtalsgennemsnittet — være
fyldt 18 år ved kursus begyndelse.

Ansøgning om godkendelse udfærdiges
normalt på særligt skema og fremsendes med
skolelederens underskrift gennem ungdoms-
nævn og kommunalbestyrelse til amtsung-
domsnævnet. For så vidt angår aftenskoler,
landbrugsfaglige skoler og supplerende fore-
drag tager amtsungdomsnævnet endelig stil-
ling til ansøgningen, medens ansøgning om
godkendelse af aftenhøjskoler, foredrags-
rækker, teknisk forberedelseskursus og brev-
skoler fremsendes til undervisningsministe-
riet, direktoratet for ungdomsundervisnin-
gen. Denne ekspeditionsgang kan, navnlig i
tilfælde hvor en ansøgning om godkendelse
ikke imødekommes, virke mindre hensigts-
mæssig, idet en skole meget ofte vil have på-
begyndt sin virksomhed på forventet god-
kendelse, før afgørelsen fra de godkendende
myndigheder foreligger.

Brevskoler, der søger om statskontrol og/
eller tilskud, indsender ansøgning herom di-
rekte til direktoratet for ungdomsundervis-
ningen.

B. T i l s k u d s b e t i n g e l s e r .

Betingelserne for at modtage tilskud til et
godkendt hold er for de under afsnit I nævn-
te oplysningsformer: 1) at undervisningen er
gennemført i overensstemmelse med den god-
kendte plan, 2) at holdet har gennemført
undervisningen med et nærmere angivet
mindste elevtals-gennemsnit. For aftenskoler,
landbrugsfaglige skoler, aftenhøjskoler og tek-
nisk forberedelseskursus er det krævede elev-
talsgennemsnit 10 elever pr. time, medens
det tilsvarende gennemsnitstal for foredrags-
rækkernes vedkommende er 20 elever pr.
foredragsaften.

Fra kravet om elev- eller deltagergennem-
snit kan den godkendende myndighed dog
dispensere, når ganske særlige forhold gør
sig gældende. Således kan hold i aftenskolen
og på teknisk forberedelseskursus gå helt ned
til 4 elever i gennemsnit pr. time (ved dansk-
undervisning for læseretarderede, for svag-
synede og for svagthørende), og for aften-
højskolen kan den godkendende myndighed
undtagelsesvis godkende hold med mindst 8
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elever i gennemsnit pr. time, f. eks. i tyndt
befolkede egne.

Et elevtalsgennemsnit beregnes altid af de
forud tilmeldte elever, dog kan elever, der
møder senest den 2. undervisningsaften i af-
ten- og aftenhøjskolen, normalt medregnes
- hvorimod senere mødte elever kan deltage
i undervisningen, men sædvanligvis ikke
medregnes i elevtalsgennemsnittets bereg-
ningsgrundlag.

For at en statskontrolleret brevskole skal
kunne opnå tilskud, må følgende betingelser
være opfyldt: 1) der må i det forløbne år
have deltaget mindst 50 elever i undervis-
ningen, og denne må inden for samme tids-
rum have omfattet mindst 500 besvarede og
rettede undervisningsbreve, 2) der må være
udbetalt skolens lærere en løn, der ikke er
væsentlig lavere end den for aftenskolen til
enhver tid gældende timebetaling. En no-
get lavere timeløn end aftenskolens vil dog
kunne godkendes under hensyn til, at lærere
ved brevskoler er fritaget for det betydelige
arbejde, der i almindelighed påhviler aften-
skolelærere med undervisningens tilrettelæg-
gelse, og 3) skolens regnskab for det under-
visningsår, hvortil der søges tilskud, må være
godkendt af undervisningsministeriet. Det vil
herunder navnlig blive påset, at skolens ud-
gifter til annoncering er holdt på et rime-
ligt niveau.

C . T i l s k u d o g t i l s k u d s s a t s e r .

Der er ifølge loven adgang til for flere af de
ovenfor nævnte oplysningsformer at opnå
følgende former for tilskud:

1. tilskud til lærerløn
2. tilskud til rejsegodtgørelse til lærere
3. tilskud til lederhonorar
4. tilskud til supplerende foredrag
5. tilskud til læremidler i særlige tilfælde
6. tilskud til etablering af særlige fagloka-

ler.
7. tilskud til undervisningsmateriel.

De under 1-5 anførte tilskud omtales kort
i det følgende; tilskud til lokaler og under-
visningsmateriel omtales nedenfor i afsnit
D-l vedrørende oplysningsarbejdets lokale-
forhold.

1. Tilskud til lærerløn.
For lærerlønsudgifterne - der er oplysnings-
arbejdets dominerende udgiftspost - gælder
en række bestemmelser, hvoraf den vigtigste
kan siges at være den, der sikrer enhver
godkendt aftenskole og aftenhøjskole, ethvert
godkendt landbrugsfagligt kursus og ethvert
godkendt teknisk forberedelseskursus, som
opfylder de ovenfor under B anførte tilskuds-
betingelser, ret til et lærerlønstilskud fra stat
og skolefond. Lignende regler gælder for
godkendte foredragsrækker, idet dog skole-
fonden ikke deltager i udredelsen af dette
tilskud.

Minimumsbetalingen for en undervisnings-
time fastsættes til middeltallet pr. time mel-
lem begyndelseslønnen - uden stedtillæg -
og slutlønnen - med højeste stedtillæg - i læ-
rerlønningslovens 2. lønklasse, dog således at
beløbet afrundes til det nærmeste med 5
delelige tal. Middeltallet pr. time beregnes i
forhold til 5/6 af det for folkeskolens lærere
til enhver tid gældende pligtige timetal, idet
5 timer i aftenskolen og den landbrugsfag-
lige skole regnes lig 6 timer i folkeskolen.
Lærerlønnen i aftenskolen udgør pr. 1. april
1965 23,70 kr. pr. time, medens minimumsbe-
talingen for en undervisningstime i aften-
højskolen fastsættes til den til enhver tid gæl-
dende minimumsbetaling i aftenskolen med
et tillæg på 50 %. Herefter udgør lærerløn-
nen i aftenhøjskolen pr. 1. april 1965 mindst
35,55 kr.

1954-lovens mulighed for at yde tilskud til
en lærerløn, der overstiger minimumslønnen
med indtil 50 %, blev bevaret ved lovrevi-
sionen i 1960, men det blev pålagt admini-
strationen at vise stærk tilbageholdenhed
med brugen af denne mulighed for at yde
forhøjet tilskud. I realiteten anvender man
ikke denne forhøjelsesmulighed for aftenhøj-
skolens vedkommende, og i aftenskolen er
brugen begrænset til tilfælde, hvor det er
ønskeligt at sætte lærerlønnen i rimeligt for-
hold til lønnen ved stedlige skoler af tilsva-
rende karakter. I hovedstadsområdet og gan-
ske få andre steder yder man i medfør af
denne regel tilskud til en lærerløn, der er
nogle få kroner større end minimumstime-
lønnen.

Der kan ikke ydes refusion i forhold til en
forhøjet timebetaling, som alene er begrundet
i stedlige anciennitetsordninger.
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Der er dog en skoleform, der nyder godt
af denne mulighed for en forhøjelse på indtil
50 %, og det er teknisk forberedelseskursus,
hvor direktoratet for ungdomsundervisnin-
gen efter indstilling fra de stedlige myndig-
heder og under hensyntagen til det med den-
ne undervisning forbundne ikke ubetydelige
rettearbejde i flere tilfælde har godkendt 10-
50 % tillæg til gældende minimumsbetaling.

Ved undervisning i praktisk husgerning
anses det for nødvendigt, at lærerinder af
hensyn til undervisningens tilrettelæggelse er
til stede på undervisningsstedet 1 time ud
over selve undervisningstiden, enten før den-
nes begyndelse, efter dens afslutning eller
delt mellem disse to tidspunkter. Denne time
bliver betalt som en almindelig undervis-
ningstime.

Til foredragsrækker kan der fra statens
side ydes tilskud med højst 35 kr. pr. fore-
drag, og dette er en tilskudssats, der er fast-
sat i selve lovteksten. Til brevskoler kan der
ydes tilskud med 2 kr. pr. rettet undervis-
ningsbrev, hvis indhold og omfang er god-
kendt af undervisningsministeriet. 2-kroners-
satsen kan dog fraviges i tilfælde, hvor der
enten er udført et større rettearbejde end
normalt, eller hvor brevstørrelsen betinger
dette.

For foredragsrækker og brevskoler afholder
staten hele tilskudsudgiften, medens staten
og skolefonden for de øvrige oplysningsfor-
mers vedkommende udreder lærerlønstilskud-
det, svarende til 2/3 af lærerlønsudgiften i
forholdet 2:1.

2. Tilskud til rejsegodtgørelse til lærere.
Til tilrejsende lærere i aftenskolen, land-
brugsfaglig undervisning, aftenhøjskolen og
teknisk forberedelseskursus kan der ydes dæk-
ning af rejseudgifter ved benyttelse af of-
fentlige transportmidler. For udgifter i for-
bindelse med benyttelse af eget befordrings-
middel ydes der tilskud i overensstemmelse
med de for statens tjenestemænd gældende
regler.

Tilskud fra staten ydes højst i forhold til
en samlet kørsel med eget køretøj på 40 km
pr. undervisningsgang. Tilskuddet ydes med
2/3 af udgifterne under forudsætning af, at
den resterende trediedel afholdes af vedkom-
mende kommune eller stedlige kreds, og højst
med et beløb pr. undervisningstime svarende

til halvdelen af den til enhver tid gældende
minimumsbetaling i aftenskolen.

Til foredragsholdere i foredragsrækker og
til aftenskoleledere kan der ikke ydes tilskud
til rejsegodtgørelse.

3. Tilskud til lederhonorar.
Til at forestå arbejdet med ledelse og tilrette-
læggelse af aftenskoleundervisning, aftenhøj-
skoleundervisning, landbrugsfaglig undervis-
ning og teknisk forberedelsesundervisning
kan der ansættes en leder med et honorar,
hvortil statskassen yder tilskud med halvde-
len, såfremt kommunen eller en stedlig kreds
yder den anden halvdel. Statens tilskud ydes
dog kun, når skolen er godkendt med flere
lærere, og når skolens samlede virksomhed
inden for et skoleår har omfattet mindst 100
timer.

Statstilskuddet beregnes i forhold til antal-
let af tilskudsberettigede undervisningstimer
pr. hold, der er påbegyndt i det forløbne
skoleår. Statstilskuddet kan højst udgøre 5 %
af det beløb, der fremkommer ved at multi-
plicere antallet af skolens undervisningstimer
med den til enhver tid gældende minimums-
løn i aftenskolen. Når timetallet overstiger
400, kan tilskuddet dog højst udgøre 4 % af
beløbet for det overskydende antal timer.

Der kan ikke ydes tilskud til honorering
af en foredragsrækkes leder, men honorering
kan f. eks. ske med midler fra deltagernes
indskrivningsgebyrer.

4. Tilskud til supplerende foredrag.
Tilskud til supplerende foredrag ydes med
et beløb på halvdelen af honoraret for det
enkelte foredrag, såfremt kommunen yder et
tilsvarende beløb. Staten yder dog højst 300
kr. årlig pr. skole. Dette beløb kan i større
kommuner forhøjes indtil 600 kr. årlig pr.
skole. Tilskudsordningen administreres af
amtsungdomsnævnene.

5. Tilskud til læremidler i særlige tilfælde.
Udgiften til de fornødne læremidler i af-
tenskolen skal afholdes af eleverne, med-
mindre kommunalbestyrelsen har truffet be-
stemmelse om, at denne helt eller delvis af-
holder udgifterne.

Til husholdningsundervisning i aftensko-
len, der gives efter en af undervisningsmini-
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steren godkendt plan for elever mellem 14 og
18 år, yder staten tilskud til læremidler med
halvdelen af udgiften, dog kun i forhold til
et fastsat størstebeløb pr. elev. Dette beløb
fastsættes for hvert finansår.

Efter at der i ungdomsskolen er indført
en systematisk husholdningsundervisning for
de 14-17 årige, er behovet for dette læremid-
deltilskud stærkt svindende i aftenskolen.

D . D i v e r s e s t ø t t e b e s t e m -
m e l s e r .

Oplysningsarbejdets støttemuligheder er ikke
begrænset til de ovenfor under G nævnte
tilskud, idet der i henhold til de gældende
bestemmelser eksisterer en lang række støtte-
bestemmelser. Disse vedrører:

1. oplysningsarbejdets lokaler
2. ledere og lærere
3. afholdelse af kursus for ledere og lærere
4. muligheder for konsulentbistand.

1. Oplysningsarbejdets lokaler.
For så vidt angår aftenskoler, aftenhøjskoler
og landbrugsfaglige skoler er kommunalbe-
styrelsen forpligtet til vederlagsfrit at stille
lokaler - herunder faglokaler — med lys, var-
me, rengøring, inventar og eventuel fornø-
den skolebetjentbistand til rådighed - i fald
den råder over lokaler. Hvor faglokaler som
f. eks. skolekøkken eller sløjdlokale ikke er til
rådighed ved kommunens skolevæsen, men
det pågældende oplysningsarbejde har lejet
sådant lokale af en under undervisningsmini-
steriet hørende godkendt skole af anden art,
er kommunen pligtig at godtgøre det pågæl-
dende oplysningsarbejde udgiften til en ri-
melig leje. Kommunale lokaler, til hvis opfø-
relse der er ydet statstilskud, skal, i det om-
fang det er muligt under hensyn til skolernes
egen anvendelse af lokalerne, stilles til rå-
dighed for f. eks. foredragsrækker og supple-
rende foredrag.

Langt den største del af den samlede op-
lysningsvirksomhed afvikles i lokaler, der af
kommunalbestyrelsen vederlagsfrit er stillet
til rådighed i stedlige kommuneskoler. På
mange måder fungerer denne ordning til-
fredsstillende, og ofte skabes der et frugtbart
samarbejde mellem folkeskolen og aftensko-
len m. v. i brugen af lokaler og undervis-

ningsudstyr, men en stadig række forespørgs-
ler til amtsungdomsnævnene og undervis-
ningsministeriet, direktoratet for ungdomsun-
dervisningen tyder på, at de gældende regler
næppe er klart nok udformede, og at de i
hvert fald ikke alle steder efterleves ganske.

For at animere til en stadig bedre udform-
ning af gode lokaleforhold for oplysnings-
arbejdet er der i såvel folkeskoleloven (§
63) som i lov om ungdomsskoler og aften-
skoler (§§ 24 og 48) hjemmel til at yde
tilskud til opførelse eller indretning og mon-
tering af lokaler. I medfør af sidstnævnte
lovs § 25 kan der endvidere ydes tilskud til
anskaffelse af særligt undervisningsudstyr;
bevillingen er dog så lille i forhold til efter-
spørgslen, at direktoratet for ungdomsunder-
visningen i et meget stort antal tilfælde har
måttet give afslag. Bevillingen var i 1964/65
på 165.000 kr.

2. Ledere og lærere.
For at give aftenskoler større fasthed i såvel
ledelse som lærerkorps blev der med 1954-
loven åbnet mulighed for at normere aften-
skoleledere på kommunens skoleplan, at om-
regne timer i folkeskolen til timer i aften-
skolen, at oprette faste lærerembeder på
kommunens skoleplan for lærere beskæftiget
i aftenskolen samt at yde særlige alders-
tillæg til lærere, der som hovederhverv gi-
ver undervisning ved aftenskoler og lignende
skoler.

Muligheden for at normere aftenskolele-
derstillinger er hidtil kun blevet brugt af
kommuner til sikring af ledelsen af vedkom-
mende kommunale aftenskole, og mulighe-
den er ikke af kommunerne blevet anvendt
over for privat aftenskolevirksomhed. Bl. a.
dette forhold var medvirkende til, at det ved
lovrevisionen i 1960 dels blev indskærpet, at
normering af en leder af kommunal aften-
skolevirksomhed ikke måtte medføre ind-
skrænkning i private organisationers og en-
keltpersoners adgang til at foranstalte aften-
skolevirksomhed under egen administration,
dels blev pålagt undervisningsministeriet at
vise tilbageholdenhed med hensyn til nor-
mering af lederstillinger for aftenskoleunder-
visningen.

For tiden er der normeret aftenskolein-
spektører i 6 kommuner; i 4 kommuner er
der normeret aften- og ungdomsskoleinspek-
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tører; og i 10 kommuner ungdomsskolein-
spektører.

Omregning af folkeskoletimer til aftensko-
letimer og oprettelse af faste lærerembeder
på kommunens skoleplan for aftenskolelære-
re er for tiden ganske uudnyttede mulighe-
der.

Det særlige alderstillæg skal ydes med
15 % tillæg til minimumslønnen efter 3
års tjeneste og 30 % tillæg efter yderligere 3
års tjeneste til lærere, der har aftenskoleun-
dervisning som hovederhverv, hvorved for-
stås, at vedkommende har læst og modtaget
statstilskud til mindst 600 årlige timer i de
ovenfor krævede antal år. Efter oplysning
fra amtsungdomsnævnene oppebærer for ti-
den 27 lærere 1. alderstillæg, og 72 lærere
modtager 2. alderstillæg.

3. Afholdelse af kursus for ledere og lærere.
Som tidligere anført kræves der ingen be-
stemt pædagogisk uddannelse for at under-
vise i de under loven hørende oplysnings-
og skoleformer, men der stilles krav om, at
læreren skal være i besiddelse af de fornødne
faglige og pædagogiske kvalifikationer, Det
må siges at være en kendsgerning, at en me-
get stor del af underviserne i aftenskolerne
m. v. ikke er i besiddelse af en pædagogisk
uddannelse af længere varighed. Med pæda-
gogisk uddannelse af længere varighed me-
nes i denne forbindelse uddannelse på folke-
skoleseminarier, frie lærerskoler, håndger-
ningsseminarier, husholdningsseminarier, vis-
se højskoler og universiteternes læreruddan-
nelse. Kun på et fåtal af disse uddannelses-
steder gives i øvrigt undervisning i voksen-
og ungdomspædagogik og -metodik.

I erkendelse af behovet for etablering af
kursus af pædagogisk/metodisk karakter er
der i medfør af lovens § 46 stillet et beløb
til rådighed for landsorganisationer, der un-
der gældende lov virker i ungdoms- eller
aftenskoleundervisningens eller det frie ung-
domsarbejdes tjeneste, for amtsungdomsnævn
og ungdomsnævn til uddannelse af lærere og
ledere. Bevillingen androg i 1960 300.000 kr.
og i 1964 500.000 kr.

Til uddannelse af aftenskolelærere ansøg-
tes der i 1964/65 om knapt 600.000 kr.; der
bevilgedes 370.000 kr. som tilskud.

4. Muligheder for konsulentbistand.
Der kan ydes oplysningsarbejdet konsulent-
bistand enten gennem særlige oplysningskon-
sulenter, ansat af oplysningsorganisationer,
eller af konsulenter ansat af amtsungdoms-
nævnene.

Såfremt en lands- eller landsdelsorganisa-
tion, der har oplysningsarbejde som hoved-
formål, ansætter konsulenter med henblik
på gennemførelse af almindeligt kulturelt ar-
bejde under nærværende lov, kan staten af
en stående bevilling på 200.000 kr. yde til-
skud med halvdelen af den hermed forbund-
ne lønningsudgift, dog højst i forhold til en
løn svarende til slutlønnen i lærerlønningslo-
vens 4. lønningsklasse. Det er dog en forud-
sætning for ydelse af tilskud til en fuld køb-
stadlærerløn, at den pågældende stiller den
væsentligste del af sin arbejdstid til rådig-
hed for det heromhandlede arbejde. Der
ydes ikke tilskud til konsulenters udgifter til
rejse, administration eller kontorhold. En så-
dan konsulentordning kan normalt kun god-
kendes for indtil 3 år ad gangen. I medfør
af disse bestemmelser ydes der for tiden til-
skud til konsulenter ansat af følgende oplys-
ningsorganisationer: AOF (7 heltidskonsu-
lenter, 2 deltidskonsulenter og 3 midlerti-
digt ansatte konsulenter, som modtager et
mindre tilskud), FOF (1 heltids- og 1 del-
tidskonsulent), LOF (1 heltidskonsulent),
Landbo-Forum (1 heltidskonsulent), Dansk
Husflidsselskab (1 deltidskonsulent). Des-
uden ydes der tilskud til 2 heltids- og 4
deltidskonsulenter inden for fritidsforanstalt-
ningernes område.

Amtsungdomsnævnene har adgang til en-
ten at få oprettet en heltidskonsulentstilling
på tjenestemandsbasis (lærerlønningslovens
6. lønningsklasse) eller at antage honorar-
lønnet medhjælp. For tiden er der oprettet
heltidskonsulentstillinger af amtsungdoms-
nævnene for 19 amtsrådskredse og de deri
liggende købstæder.
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I. Administration.

I kommunerne uden for København henhø-
rer oplysningsarbejdet under følgende admi-
nistrative led: Det kommunale ungdoms-
nævn (i visse tilfælde: det kommunale
ungdomsskoleudvalg), kommunalbestyrelsen,
amtsungdomsnævnet og undervisningsmini-
steriet, herunder direktoratet for ungdoms-
undervisningen.

I København er der nedsat et ungdoms-
nævn, men aftenskolebestemmelserne m. v.
administreres ganske af skoledirektionen, der
også i vid udstrækning har overtaget under-
visningsministeriets beføjelser.

I det følgende beskrives denne administra-
tion uden for Københavns kommune. Beskri-
velsen omfatter:

A. Den kommunale administration.

1. Ungdomsnævnet, dets sammensætning
og opgaver.

2. Kommunalbestyrelsens opgaver.

B. Amtsungdomsnævnet.

1. Nævnets sammensætning.
2. Det rådgivende aftenskoleudvalg.
3. Amtsungdomsnævnets opgaver.

G. Undervisningsministeriet.

1. Direktoratet for ungdomsundervisnin-
gen.

2. Undervisningsministeriets 1. departe-
ment.

A . D e n k o m m u n a l e
a d m i n i s t r a t i o n .

1. Ungdomsnævnet.

a) I købstadkommuner uden for Køben-
havn og i landkommuner med bymæssig be-
byggelse, hvor der er flere aftenskoler, består
ungdomsnævnet af 5-9 medlemmer:

2 medlemmer valgt af og blandt kommu-
nalbestyrelsen.

1 af kommunens fælleslærerråd valgt læ-
rer, der så vidt muligt skal have været be-
skæftiget med ungdomsundervisning. Valg-
bar er enhver ved det stedlige offentlige sko-
levæsen eller ved en stedlig anerkendt pri-
vatskole fastansat lærer.

2 medlemmer valgt af kommunalbestyrel-
sen - med særligt henblik på fritidsforan-
staltninger for ungdommen — efter indstil-

ling af de stedlige ungdomsforeninger, der
virker for ungdommens almene oplysning og
udvikling. Såfremt der i kommunen ikke
findes sådanne ungdomsforeninger, afgør
kommunalbestyrelsen, om der bør udpeges
indtil 2 medlemmer til varetagelse af de
omhandlede interesser.

2—4 medlemmer valgt af kommunalbesty-
relsen efter indstilling af det nedenfor nævn-
te rådgivende aftenskoleudvalg.

Ungdomsnævnets formand udpeges af
kommunalbestyrelsen blandt nævnets med-
lemmer.

Kommunalbestyrelsen nedsætter et udvalg
- det rådgivende aftenskoleudvalg - der be-
står af en repræsentant for hver enkelt af
de stedlige oplysningsforbund og andre sted-
lige organisationer, der i sidste valgperiode
har virket i aftenskoleundervisningen, samt
lederen af den kommunale aftenskole. Ind-
stillingsberettigede til aftenskoleudvalget er
ikke blot organisationer, som har drevet god-
kendt aftenskolevirksomhed, men også or-
ganisationer, der på anden måde har virket
til fremme af aftenskoleundervisningen, f.
eks. bykredsene af Dansk Aften- og Ung-
domsskoleforening.

b) I landkommuner uden bymæssig be-
byggelse samt i kommuner, hvor der kun fin-
des én aftenskole, består ungdomsnævnet af
3-8 medlemmer:

2 medlemmer valgt af og blandt kom-
munalbestyrelsen.

1 af kommunens fælleslærerråd valgt læ-
rer, der så vidt muligt skal have været be-
skæftiget med ungdomsundervisning. Valg-
bar er enhver ved det stedlige skolevæsen el-
ler ved en stedlig anerkendt privatskole fast-
ansat lærer.

2 medlemmer valgt af kommunalbestyrel-
sen med særligt henblik på fritidsforanstalt-
ninger efter indstilling af de stedlige ung-
domsforeninger, der virker for ungdommens
almene oplysning og udvikling. Såfremt der
i kommunen ikke findes sådanne ungdoms-
foreninger, afgør kommunalbestyrelsen, om
der bør udpeges indtil 2 medlemmer til
varetagelse af de omhandlede interesser.

Udover de ovenfor nævnte medlemmer
vælger kommunalbestyrelsen indtil 3 med-
lemmer efter indstilling af de stedlige op-
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lysningsforbund, husholdningsorganisationer,
husholdningsudvalg og andre stedlige orga-
nisationer, der i sidste valgperiode har virket
i aftenskoleundervisningen.

Organisationer, der mener sig berettiget
til at gøre indstilling om valg af medlemmer
til ungdomsnævnet, indsender deres indstil-
ling til kommunalbestyrelsen inden en af
denne fastsat frist, der bekendtgøres i de
stedlige blade. Kommunalbestyrelsen vælger
derefter mellem de indstillede kandidater,
bl. a. under hensyn til antallet af indstillende
organisationer.

Forefindes ingen af de nævnte stedlige
organisationer, kan nævnet bestå alene af de
3 førstnævnte medlemmer.

c) Nævnets opgaver.
På grundlag af indkomne indberetninger

fra private sammenslutninger eller enkelt-
personer i kommunen om påtænkt oplys-
ningsvirksomhed under loven, foretager ung-
domsnævnet den evt. fornødne koordinering
af den planlagte virksomhed, ligesom næv-
net foretager indstilling til kommunalbesty-
relsen om, i hvilket omfang det skønnes øn-
skeligt at oprette kommunale skoler og fore-
dragsrækker.

Ansøgninger fra private sammenslutninger
om godkendelse af planer for aftenskoler,
aftenhøjskoler m. v. modtages og behandles
af nævnet.

Nævnet har endvidere til opgave at føre
tilsyn med oplysningsvirksomheden i kom-
munen og afgive erklæring om de spørgsmål
vedrørende det heromhandlede oplysnings-
arbejde, som forelægges det af kommunal-
bestyrelsen.

Ungdomsnævnet kan i det omfang, der er
behov derfor, oprette kursus til uddannelse
af ledere og lærere ved oplysningsarbejdet.

2. Kommunalbestyrelsens opgaver.
Kommunalbestyrelsen har til opgave at be-
handle eventuelle indstillinger fra ungdoms-
nævnet om oprettelse af kommunale skoler
og foredragsrækker.

Kommunalbestyrelsen skal på ansøgninger
om godkendelse af oplysningsvirksomhed ud-
tale, hvorvidt kommunen agter at yde det
pålagte stedlige tilskud til lærerløn og rejse-
godtgørelse, ligesom kommunalbestyrelsen
skal udtale sig til ansøgninger om tilskud til
lederhonorar, supplerende foredrag m. v.

En vigtig del af kommunalbestyrelsens op-
gave er at fordele de kommunale lokaler til
oplysningsarbejdets forskellige skoler og hold.

_ _< « 4

B . A m t s u n g d o m s n æ v n e t .

1. Nævnets sammensætning.

For hver amtsrådskreds nedsættes et amts-
ungdomsnævn og 4 udvalg: Aftenskoleud-
valget, ungdomsskoleudvalget, fritidsudval-
get og udvalget vedrørende den landbrugs-
faglige undervisning, som er rådgivende for
nævnet med hensyn til lovens praktiske an-
vendelse inden for hvert udvalgs område.

Amtsungdomsnævnet består af 11 med-
lemmer:

a) 2 medlemmer valgt af og blandt amts-
rådet.

b) 2 medlemmer som repræsentanter for
de i amtsrådskredsen beliggende købstæ-
der. Disse medlemmer vælges på samme
måde som købstadrepræsentanterne i skole-
rådet.

c) Amtsskolekonsulenten.

d) Formændene for de 4 rådgivende ud-
valg samt yderligere 2 medlemmer valgt af
og blandt medlemmerne af henholdsvis af-
tenskoleudvalget og ungdomsskoleudvalget.

2. Sammensætningen af det rådgivende af-
tenskoleudvalg.

Aftenskoleudvalget består af 7—11 medlem-
mer:

a) 6-10 medlemmer — repræsenterende by
og land — valgt af amtsrådet efter fælles ind-
stilling af de indenfor amtsrådskredsen væ-
rende oplysningsforbund, husholdningsorga-
nisationer, husholdningsudvalg og andre or-
ganisationer, som i sidste valgperiode har vir-
ket i aftenskoleundervisningen, samt

b) 1 repræsentant for lederne af de kom-
munale aftenskoler, udpeget af de under
punkt 1 a)— c) nævnte medlemmer af amts-
ungdomsnævnet.

Indstillingsberettigede til aftenskoleudval-
get er ikke blot organisationer, som har dre-
vet godkendt aftenskolevirksomhed, men og-
så organisationer, der på anden måde har
virket til fremme af aftenskoleundervisnin-
gen f. eks. amtsafdelingerne af Dansk Af-
ten- og Ungdomsskoleforening, Danmarks
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Lærerforenings lærerkredse i amtet og amts-
kredsene af Dansk Husflidsselskab.

Amtsrådet vælger blandt de indstillede 6
-10 medlemmer under hensyn til antallet af
indstillende organisationer.

3. Nævnets opgaver.
Amtsungdomsnævnet træffer bestemmelse
om godkendelse af planer for aftenskoler,
landbrugsfaglige skoler og supplerende fore-
drag, medens det udtaler sig om ansøgninger
vedrørende aftenhøjskoler, foredragsrækker
og tekniske forberedelseskursus. Amtsung-
domsnævnet fører i samarbejde med de loka-
le nævn tilsyn med den heromhandlede op-
lysningsvirksomhed. Tilsynet er både af ad-
ministrativ og pædagogisk art.

Amtsungdomsnævnet kan oprette kursus
til uddannelse af ledere og lærere til under-
visnings- og oplysningsvirksomhed. Amtsung-
domsnævnet er endvidere berettiget til at
udtale sig om alle spørgsmål vedrørende de
heromhandlede skoler m. v. og forpligtet til
at afgive erklæring om alle spørgsmål, der
vedrører nævnte område, og som forelægges
det af undervisningsministeren.

G. U n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t .

1. Direktoratet og dets opgaver.
Direktoratet for ungdomsundervisningen
modtager og behandler godkendelsesansøg-
ninger vedrørende aftenhøjskoler, foredrags-
rækker og teknisk forberedelseskursus, lige-
som det er berettiget til at afgøre spørgsmål
dets område vedrørende, som forelægges af
ungdomsnævn, amtsungdomsnævn, kommu-
nalbestyrelser, ledere og lærere i oplysnings-
arbejdet m. fl.

Direktoratet fører endvidere tilsyn med
samtlige skole- og oplysningsformer, som hen-
hører under loven.

Indtil 1. maj 1963 blev disse opgaver va-
retaget af undervisningsministeriets 1. dep.
5. kt. i samarbejde med statskonsulenten for
undervisningsministeriet i sager vedrørende
ungdomsundervisningen.

2. Departementets opgaver.
Departementet træffer afgørelse i sager af
principiel karakter og fastsætter generelle
regler.



Kapitel 3.

UDVALGETS OVERVEJELSER OG FORSLAG

Indledende bemærkninger.

Al hidtidig aftenskolelovgivning - anvisnin-
gerne om indretning af aftenskoleundervisning
i skoleanordningerne af 1814, den første sær-
lige aftenskolelov af 19. marts 1930, loven
om tilskud fra staten og skolefondene til ung-
domsskoler og aftenskoler af 11. maj 1935,
loven om tilskud til aftenskoler af 4. juli
1942, loven om ungdomsundervisning ni. v.
af 11. juni 1954 og den reviderede lov af
10. juni 1960 — hviler på det grundlag, at
aftenskoleundervisning, det folkelige oplys-
ningsarbejde på aftenskoler og korte aften-
kursus, skal være frit og frivilligt. Staten har
fra første færd igennem lovgivningen al-
ene lagt tilskudsrammer og tilskudsmuligheder
frem, medens man har overladt til oplys-
ningsinteresserede kredse, foreninger, enkelt-
personer, organisationer med oplysningsar-
bejde som hovedformål eller kommuner at
tage initiativet til et oplysningsarbejde som
tilbud til befolkningen.

Frihed og frivillighed har således præget
oplysningsarbejdet i aftenskolerne i halvan-
det århundrede, og aftenskoleudvalget øn-
sker enstemmigt at bevare dette princip uæn-
dret i den kommende lovgivning.

Derimod foreslår udvalget ændringer i be-
stemmelserne vedrørende oplysningsarbejdets

opgaver, vilkår og former,
initiativtagere,
ledere, lærere og konsulenter,
lokaler og undervisningsudstyr,
administration - samt
det økonomiske grundlag.

Udgangspunktet for samtlige forslag har
været en gennemgang og vurdering af de op-
gaver, som oplysningsarbejdet løser, samt ind-
gående overvejelser om de opgaver, der fak-
tisk kunne løses i disse skoleformer m. v.,
som har dette tilfælles, at voksne mennesker
kan søge dem i deres fritid.

Aftenskoleudvalget må lægge så megen
vægt på netop dette — at skoleformerne in-
den for den nye lovs rammer skal samle
voksne mennesker i deres fritid — at man skal
anbefale, at begrebet »fritidsundervisning«
indgår i navnet på den nye lovgivning.

Udvalget har i det følgende ladet dette
begreb stå som den samlende betegnelse for
den virksomhed, man stiller forslag om.

Fritidsundervisningens opgaver, vilkår og former.

Aftenskoleudvalget ønsker at bevare både af-
tenskolen, aftenhøjskolen og foredragsræk-
kerne, men ønsker tillige en række nye former
for fritidsundervisning i den kommende lov.

Baggrunden for forslagene har været om-
fattende overvejelser om hele fritidsunder-
visningens opgaver.

A . F r i t i d s u n d e r v i s n i n g e n s
o p g a v e r .

I det følgende redegøres for udvalgets over-
vejelser og forslag vedrørende:
1. Oplysningsarbejdets tidligere og nuværen-

de hovedindhold.
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2. Forslag om spærrereglernes bortfald.
3. En række nye opgaver.
4. Forholdet mellem teori og praktiske øvel-

ser i visse musiske fag.
5. Visse forbehold.
6. Konklusion og forslag til formålsbestem-

melse.

/. Oplysningsarbejdets tidligere og nuværen-
de hovedindhold.

Aftenskolens fagkreds var oprindelig domi-
neret af fagene dansk, regning og skrivning,
men fra først i 1930'erne optog de prak-
tiske og manuelle fag den største del af det
årlige antal læste timer, og siden da har
denne faggruppe optaget en stadig større
del af det samlede timetal. I 1940'erne kom
dog også sprogundervisningen og undervis-
ningen i samfundsforhold for alvor ind i bil-
ledet, og i de seneste år synes det, som om de
musiske fag er ved at vinde fodfæste. Den-
ne udvikling er ikke overraskende, for aften-
skolen var oprindelig en skole for den del af
befolkningen, der ikke kunne supplere almue-
og senere folkeskolens lærdom med under-
visning i realskole, gymnasium eller på høj-
skole, og i takt med opbygningen af en sta-
dig bedre og mere omfattende folkeskole
måtte behovene for undervisning i elemen-
tærfagene blive mindre udtalte. Lige så selv-
følgeligt måtte der vokse nye indlæringsbe-
hov frem i forbindelse med arbejdstidens for-
kortelse, den stigende velstand og den vok-
sende forbindelse med udlandet.

De musiske fags tiltagende omfang er og-
så naturlig, når man betænker den øgede
interesse og de øgede muligheder for alle
former for kulturel og skabende virksomhed.
Aftenskolens fagkreds har igennem tiderne
været dikteret af elevernes behov, og fag-
kredsen har skiftet indhold i takt med æn-
dringerne i disse. Sådan har det været, og
sådan må det fortsat være i et virke, hvor
eleverne kommer frivilligt ikke blot første,
men hver eneste gang. Aftenskoleudvalget
ønsker ingen ændringer i dette, at arbejdets
sigte og opgaver bestemmes af elevernes be-
hov og interesser, men det er også ud fra
dette grundprincip, at udvalget må stille sig
tvivlende over for betimeligheden af at op-
retholde den række spærreregler, som i lan-
ge tider har omgivet, og som stadig omgiver,
fagkredsen, sigtet for og indholdet af op-

lysningsarbejdet, og det er på samme bag-
grund, at aftenskoleudvalget må stille for-
slag om, at man inden for rammerne af den
nye lov får mulighed for at tage en række
nye opgaver op - opgaver af folkeoplysende,
uddannelsesmæssig og udviklende karakter.

2. Forslag om spærrereglernes bortfald.
Efter bestemmelserne om aftenskolens un-

dervisning gælder det, at den ikke må tage
sigte mod nogen rettighedsgivende eksamen,
at der normalt ikke kan meddeles egentlig
erhvervsuddannelse, samt at mere specielt
tilrettelagt undervisning ». . . der kun for-
følger ensidige formål . . .«, jfr. undervisnings-
ministeriets bekendtgørelse af 31. oktober
1960, om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.
afsnit III, ikke kan godkendes. Det samme
gælder hobbypræget virksomhed, som ikke
har karakter af egentlig undervisning.

Under indtryk af et stadigt mere føleligt
pres i form af et stigende antal ansøgninger
om godkendelse af prøveforberedende under-
visning og undervisning i nye fag og emner
sigtende mod erhvervslivets behov - og især
ud fra en vurdering af samfundsudviklin-
gen og udviklingen af uddannelses- og un-
dervisningsmulighederne — må man anbefale,
at følgende spærreregler bortfalder:

a. mod prøveforberedende undervisning,
b. mod erhvervsuddannelse,
c. mod undervisning, der forfølger ensidige

formål,
d. mod hobbypræget virksomhed.

a. Spærrereglen mod prøveforberedende un-
dervisning.

Efter udvalgets opfattelse forudsætter et
moderne industrisamfund, hvor der er et stort
behov for specialuddannelser og for stadig
omskoling og efteruddannelse, en kvalitet i
almenuddannelsen som aldrig før. Det sam-
me krav om solid almenuddannelse stilles
af selve det at leve i et demokratisk sam-
fund, hvor det enkelte menneske må tage
et medansvar både igennem sin stemmeaf-
givning og ved daglig at tage stilling til en
række samværsproblemer. Endelig stilles der
store krav til almenuddannelsen, dersom fri-
tiden skal bruges til dygtiggørelse og rig men-
neskelig udvikling.

Disse øgede krav til almenuddannelsen kan
ikke opfyldes alene inden for folkeskolens
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rammer. Udvalget ser med tilfredshed på ud-
viklingen i folkeskolens 8.-9. og 10. klasser,
hvor opdelingen i faste og valgfri fag ikke
alene på bedre vis muliggør en dybdeboring
i særlige fag og interesseområder for den en-
kelte elev, men også — hvad der ikke er min-
dre vigtigt - baner vej for en bedre erken-
delse hos den enkelte af, at undervisning,
almenuddannelse, er en proces, der ikke af-
sluttes ved folkeskolens ophør, men en pro-
ces, der må fortsætte livet igennem.

Aftenskoleudvalget har bemærket folke-
skolens gode erfaringer med hensyn til af-
holdelse af frivillige, statskontrollerede prø-
ver ved udgangen af 9. og 10. klasse, og
udvalget har også noteret sig, at prøveaf-
holdelsen ikke synes at have været til gene
for den daglige undervisning, men tværtimod
i det store og hele synes at have medført et
mere udbyttegivende undervisningsforløb for
alle parter.

Også erhvervslivets og visse erhvervsmæs-
sige grunduddannelsers anerkendelse af 8.-9.
og 10. klasseundervisning afsluttet med fri-
villige prøver har udvalget mærket sig. En-
delig har de gode erfaringer såvel i ungdoms-
skolen som på teknisk forberedelseskursus
med prøveforberedende undervisning i en
række af de fag, der altid har dannet kærnen
i almenuddannelsen overbevist udvalget om,
at det er velbegrundet at anbefale, at prøve-
forberedende undervisning indgår som en na-
turlig bestanddel i fritidsundervisningen.

Man vil dog understrege, at man inden
for rammerne af de nye bestemmelser kun
ønsker mulighed for prøveforberedende un-
dervisning, der er tilrettelagt i nøje overens-
stemmelse med de for undervisningen og prø-
ven i øvrigt fastsatte regler, og man ønsker
ikke at gribe ind på områder, hvor der alle-
rede er tilstrækkelige muligheder for under-
visning.

b. Spærrereglen med hensyn til erhvervsud-
dannelse.

På grundlag af lovens § 3, stk. 2 d, hvor-
efter undervisning kan gives indenfor:
»erhvervsbetonede fag, f. eks. bogholderi,
maskinskrivning, stenografi, samt erhverv,
hvori der ikke undervises på de tekniske sko-
ler, som f. eks. landbrug, havebrug, fiskeri,«
har man i bekendtgørelsen af 31. oktober

1960 formuleret spærrereglen med hensyn
til erhvervsuddannelse således:

»Aftenskolen vil normalt heller ikke kunne
give en erhvervsuddannelse, idet en sådan
undervisning hører hjemme på de dertil be-
regnede fagskoler (tekniske skoler, handels-
skoler m. v.). Hvor det drejer sig om er-
hverv, for hvilke der ikke er ordnet en egent-
lig uddannelse, eller hvor der ikke på ste-
det er tilrettelagt en sådan inden for det på-
gældende erhverv, vil det kunne godkendes,
at aftenskolen giver erhvervsuddannelse.«

Disse bestemmelser har ikke været til hin-
der for, at der i flere tilfælde er givet er-
hvervsuddannelse inden for aftenskolen.

Aftenskoleudvalget er dog af den opfat-
telse, at undervisning af erhvervsmæssig ka-
rakter, som kan arrangeres i medfør af lær-
lingelovgivningen eller godkendes i henhold
til bestemmelserne om kortere tekniske ud-
dannelser, lovgivningen for uddannelse af
ikke-faglærte arbejdere og efteruddannelse
af faglærte arbejdere, ikke bør kunne god-
kendes inden for rammerne af en ny lov-
givning om fritidsundervisning. Men udval-
get vil samtidig anbefale, at der efter møn-
stret i bestemmelserne om de landbrugsfag-
lige skoler gives adgang for alle brancheom-
råder til, når områdets organisationer er
enige herom, inden for fritidsundervisnin-
gens rammer at oprette efteruddannelses- og
ajourførende erhvervskursus, såfremt omfan-
get af disse er et sådant, at deltagerne ikke
behøver at opgive eller forsømme deres er-
hverv eller beskæftigelse. Det må dog efter
udvalgets formening være en forudsætning
for en sådan ordning, at de respektive bran-
cheområders landsorganisationer påtager sig
ansvaret for undervisningens niveau, kvalitet
og anvendelighed.

Da det over for udvalget er oplyst, at de
landbrugsfaglige skoler i en række amter sø-
ger godkendelse som almindelige aftenskoler,
og da udvalget endvidere er gjort bekendt
med de seneste års statistiske oplysninger om
denne skoleform, jfr. bilag 1, skal man an-
befale, at der ikke i den kommende lov op-
tages særbestemmelser om undervisning i
landbrugsfag, men at bestemmelserne om er-
hvervsmæssige efteruddannelser udformes så-
ledes, at landbrugsfaglig undervisning kan
rummes indenfor disse.
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c. Spærrereglen mod undervisning, der kun
forfølger ensidige formål.

Da aftenskoleudvalget må tillægge enhver
undervisning og oplysningsvirksomhed be-
tydning, hvis den giver deltagerne mulighed
for at engagere sig i stoffets behandling, og
da man anser enhver form for undervisning,
der giver mulighed for intensivt arbejde med
et givet emne eller dele heraf for værdifuld,
foreslår man denne regel ophævet. Til støtte
herfor kan man også anføre, at det er yderst
svært at skønne over, hvornår det drejer sig
om en undervisning af den angivne karakter,
hvorfor administrationen af bestemmelsen er
vanskelig.

d. Spærrereglen mod hobbypræget virksom-
hed, som ikke har karakter af egentlig under-
visning.

Aftenskoleudvalget anerkender betydnin-
gen af denne spærreregel som led i bestræ-
belserne for at højne aftenskoleundervisnin-
gens kvalitet i så at sige alle aftenskolens ma-
nuelle fag. Udvalget finder det i høj grad
ønskeligt, at de resultater, der hidtil er nået
på dette felt, dels gennem kursusvirksomhed
for undervisere, dels gennem tilsyns- og kon-
sulentbesøg, ikke mindst inden for håndar-
bejdsfagene, fortsættes. Man må i denne for-
bindelse både pege på nødvendigheden af
forbedringer i adgangen til kursus for un-
dervisere, jfr. afsnit IV, og anbefale, at der
skabes økonomiske muligheder for en udbyg-
ning af såvel direktoratet for ungdomsunder-
visningens som amtsungdomsnævnenes og
oplysningsorganisationernes konsulenttjeneste,
jfr. afsnit III, D og VI, D.

Efter de opnåede resultater og de fortsatte
bestræbelser på dette felt går udvalget ind for,
at spærreglen udelades i den kommende lov-
givning. Man ønsker ikke den hobbyprægede
virksomhed uden undervisningskarakter ind
i selve aftenskolen — her må kravene om
egentlig undervisning, lærerkvalifikationer,
undervisningsplan m. m. endda gerne skær-
pes noget - men udvalget finder, at der er
betydelige værdier at hente i en hobbypræget
virksomhed, hvor voksne mennesker i fælles-
skab arbejder med gøremål, som den enkelte
selv har opstillet målsætningen for, og som
vedkommende alene har ansvaret for. I en
sådan virksomhed vil der være behov for en

kvalificeret instruktør samt værktøj og inven-
tar i et passende værkstedsrum.

Man er af den opfattelse, at fællesskab og
samvær er betydelige goder i det moderne
samfund, og man finder, at der i et fællesskab
af mennesker, der i deres fritid arbejder
med beslægtede gøremål, kan hentes værdi-
er, der er af lige så stor betydning som et
undervisningssamvær. Det er derfor naturligt
at legalisere sådanne f r i t i d s g r u p p e r
inden for rammerne af en kommende lovgiv-
ning om fritidsundervisningen. Udvalget er af
den opfattelse, at en sådan virksomhed vil
kunne tiltrække både mennesker, der f. eks. i
aftenskolen har lært et fags grundlæggende
teknik, og mennesker, der har behov for ma-
nuelle sysler, men som ikke - måske på grund
af manglende behov for egentlig undervis-
ning - hidtil har søgt aftenskolen eller an-
det oplysningsarbejde. Hertil kommer, at le-
galiseringen af fritidsgruppevirksomhed vil
lette bestræbelserne for at højne den under-
visningsmæssige kvalitet i selve aftenskolen.

Det er først og fremmest spørgsmålet om,
hvorvidt der gives en egentlig undervisning
eller ej, der bør skille aftenskole og fritids-
grupper. Det kan her nævnes, at når det gæl-
der den manuelt betonede virksomhed, er
udvalget enigt om, at kravet om en egentlig
undervisning er opfyldt, når der - under hen-
syn til den enkelte elevs standpunkt - gives
en individuel undervisning inden for ram-
men af en samlet undervisningsplan. I mod-
sætning hertil er den enkelte deltagers øn-
sker afgørende for virksomheden i fritids-
gruppen, medens den til gruppen knyttede
instruktørs opgave kun er af rådgivende og
vejledende natur. Man vil dog i denne for-
bindelse tillige nævne, at man også lader et
andet forhold skille, nemlig elevbetalingen,
jfr. nærmere herom side 62.

Et mindretal (Baunsgaard) kan fuldt ud
tilslutte sig betragtningerne om det værdi-
fulde i den hobbyprægede virksomhed og an-
den fritidsbeskæftigelse, jfr. bemærkningerne
side 50 om ældre, f. eks. folkepensionister, men
er tilbøjelig til at mene, at reglerne om sådan
virksomhed bør optages i en særlig lov.

3. En række nye opgaver.
Som tidligere anført lægger aftenskoleudval-
get afgørende vægt på dels at bevare det
nuværende indhold i aftenskolen, aftenhøj-
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skolen og foredragsrækkerne, dels at få gæl-
dende spærrebestemmelser mod forskellige
former for formålsbestemt undervisning el-
ler virksomhed ophævet, idet udvalget har
den opfattelse, at det herigennem vil blive
muligt fremover at tilfredsstille væsentlige
undervisnings- og oplysningsbehov. Udvalget
finder det imidlertid ønskeligt, at man ved
udvidelsen af oplysningsarbejdets sigte og
indhold ikke standser herved, men yderligere
giver plads for løsningen af de hidtidige op-
gaver under nye former og af en række nye
opgaver, som det vil være naturligt at tage
op i skoleformer m. v., der henvender sig til
voksne mennesker og søges af disse i deres
fritid.

Aftenskoleudvalget mener, at de nye op-
gaver foreløbig kan opgøres til følgende:

a. Specialundervisning - undervisning af
handicappede.

b. Oplysning om forskning og videnskab.
c. Studiekredsarbejde.
d. Samarbejde med TV.
e. Uddannelse og undervisning på brevsko-

ler.
f. Hensyntagen til særlige befolkningsgrup-

per.
g. Supplerende foredrag og andre kulturelle

arrangementer.

De nye opgaver er af vidt forskellig karak-
ter, men har dog det tilfælles, at de ingen-
lunde er ukendte for oplysningsarbejdets le-
dere, lærere og konsulenter. Allerede under
den nugældende lov spørges der ikke sjæl-
dent efter disse opgaver, og oplysningsarbej-
det prøver efter bedste evne at løse opga-
verne. Hvad aftenskoleudvalget ønsker er
dels at skabe hjemmel for, at oplysningsarbej-
det tager sig af disse opgaver, dels at der sik-
res sådanne vilkår, at opgaverne kan løses
tilfredsstillende.

a. Specialundervisning - undervisning af
handicappede.

Aftenskoleudvalget har med interesse gjort
sig bekendt med folkeskolens igangværende
bestræbelser for at etablere specialundervis-
ning som en integrerende del af den øvrige
folkeskoleundervisning, ligesom udvalget har
noteret sig bestræbelserne for inden for ung-
domsskolens rammer at placere specialunder-
visning ganske på linie med de øvrige former

for ungdomsskoleundervisning. Udvalget er
klar over, at specialundervisningen i folke-
skolen er under opbygning, og at ungdoms-
skolen først står overfor påbegyndelsen af en
egentlig specialundervisning, men man fin-
der det alligevel meget vigtigt, at der aller-
rede nu skabes mulighed for inden for op-
lysningsarbejdets rammer at kunne etablere
specialundervisning for voksne på linie med
og i fortsættelse af folkeskolens og ungdoms-
skolens specialundervisning. Det er over for
udvalget oplyst, at folkeskolens specialunder-
visning i 1962 omfattede godt 45.000 ele-
ver. En væsentlig del af eleverne overvinder
de specielle vanskeligheder i en sådan grad,
at der ikke siden opstår behov for special-
undervisning. Men en del elever har bliven-
de handicap, og for disse elever vil det være
af største betydning, at der tilbydes dem mu-
ligheder for fortsat specialundervisning ud
over de første ungdomsår.

Efter udvalgets formening bør der ska-
bes muligheder for specialundervisning for
følgende grupper af handicappede medbor-
gere:

læseretarderede
bevægelseshæmmede
svagthørende
svagtseende
talehæmmede
intelligensretarderede.

Udvalget finder, at der tillige bør være
mulighed for en generel lettelse i adgangen
til alle former for fritidsundervisning for så
vidt angår voksne intelligensretarderede.

Aftenskoleudvalget findet det meget øn-
skeligt, om adgangen til at etablere special-
undervisning for voksne udbygges, således at
der med samme adgangsvilkår som nu, hvor
det er den enkeltes behov, der er afgørende,
kan etableres specialundervisning på ganske
små hold. Tiden er vel næppe inde til, at
der inden for den nye lovs rammer skabes
mulighed for godkendelse af enkeltmands-
undervisning, men man anser det for betyd-
ningsfuldt, at der etableres en nær kontakt
om pædagogiske problemer til den under
særforsorgen etablerede specialundervisning.

b. Oplysning om forskning og videnskab.
Aftenskoleudvalget må tillægge det megen

betydning, at de resultater, som den viden-
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skabelige forskning frembringer, og de me-
toder, man betjener sig af i forskningen, bli-
ver kendt af så vide kredse i befolkningen
som muligt, og på denne baggrund foreslår
man i den kommende lov om fritidsunder-
visning tilvejebragt hjemmel for folkeuni-
versitetsvirksomheden i form af universi-
tetskursus, forelæsningsrækker og enkeltfore-
læsninger.

Udvalget tilsigter med sit forslag ud over
det ovenfor anførte at give folkeuniversitets-
virksomheden et omfang svarende til størst
mulig forelæserkapacitet, en mere ligelig ud-
bredelse over hele landet samt lovbestemte
økonomiske arbejdsvilkår.

c. Studiekredsarbejde.
Studiekredsformen har siden 1942-loven

været kendt som en tilskudsberettiget ar-
bejdsform i oplysningsarbejdet, men studie-
kredsen som sådan har aldrig været særlig
begunstiget i forhold til almindelig aften-
skolevirksomhed i lovgivningen.

Det er karakteristisk for studiekredsen, at
den er en metode til at søge oplysning i fæl-
lesskab, at deltagerne kan mødes i et sam-
arbejde og fælles forsøg på at trænge ind i
et emne, og at deltagerne sammen må læse,
tale, lytte, samtale sig til en konklusion eller
i hvert fald belysning af et emne eller stof-
område. Det er sagt om studiekredsarbejdet,
at dets bedste frugter er: viden og kundskab
om målet og vejen samt forståelse af fri kri-
tik og skabende eller kritisk selvtænkning.

Studiekredsen, der fordrer et godt grund-
materiale og en kvalificeret leder, kan være
en umiddelbar skole i demokrati og organi-
sation, og på denne baggrund må aftensko-
leudvalget anbefale, at studiekredsen frem-
hæves og begunstiges på særlig måde i den
kommende lovgivning.

d. Samarbejde med TV.
Aftenskoleudvalget ser med tilfredshed, at

der ikke er et modsætningsforhold mellem
TV og det frivillige oplysningsarbejde, men
at der tværtimod udfoldes stærke bestræbel-
ser for at få etableret et egentligt samarbejde
på områder, hvor et sådant er naturligt. Fra
fjernsynets side er TV-mandags-serierne,
brochurerne m. v. om disse, udtryk for sam-

arbejdsbestræbelser, og fra oplysningsarbej-
dets side har man bestræbt sig på at mulig-
gøre en elastisk tilrettelæggelse af oplysnings-
arbejdet i tilslutning til de enkelte fjernsyns-

sener.
Mange gode resultater er nået i samarbej-

det, men man mener dog at kunne kon-
statere, at fjernsynet endnu ikke for alvor
hverken er kommet ind i oplysningsarbejdets
skoleformer eller i synderlig grad har præget
selve oplysningsarbejdets indhold, udform-
ning eller forløb. Udvalget finder det ønske-
ligt, at disse samarbejdsbestræbelser fortsæt-
tes - og ikke mindst da, når oplysningsarbej-
det i TV udvides med uddannelses- og un-
dervisningsudsendelser - men overvejelserne
om forholdet mellem TV og det folkeoply-
sende arbejde i henhold til aftenskolebestem-
melserne m. v. har ført udvalget ind på den
tanke, at man ved den kommende lovgiv-
ning måtte gøre det muligt at etablere et
oplysningsarbejde i tilslutning til fjernsyns-
udsendelser netop der, hvor der er flest seere
- i hjemmene. Med den udviklede teknik
inden for fjernsynet, der gør det muligt i sti-
gende grad at producere oplysningsudsendel-
ser m. v. i meget god tid før udsendelses-
tidspunktet, og med den udviklede brev-
undervisningsteknik og brevskole-etik, som i
hvert fald de statskontrollerede brevskoler
har som kendemærke, mener aftenskoleud-
valget, at der er god baggrund for at fore-
slå, at der inden for rammerne af den nye
lov skabes godkendelses- og tilskudsvilkår for
et oplysningsarbejde, der er en kombination
af TV og brevundervisning. Oplysningsar-
bejdet skulle foregå sådan, at de gennem
fjernsynet meddelte synspunkter, kendsger-
ninger m. v. yderligere suppleres og bearbej-
des gennem korte brevskoleinformationer * og
spørgsmål i tilslutning til det sete, samt følges
op af mulighed for besvarelse af de stillede
spørgsmål og kontrol med eller rettelse af de
afgivne svar ved kvalificerede brevskolelærere
ved statskontrollerede brevskoler.

Der er pr. 1. februar 1965 ca. 1.025.000
indregistrerede fjernsynsapparater, og fjern-
synets ugentlige sendetid er 25-30 timer. En
kombination af fjernsyn og brevskole, der
henvender sig til hjemmene, vil uden tvivl
kunne give mulighed for en omfattende fol-
keoplysningsvirksomhed.
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e. Uddannelse og undervisning på brevskoler.
Brevskoleundervisning bør efter aftenskole-

udvalgets opfattelse fortsat falde inden for
rammerne af lovgivningen for det frivillige
oplysningsarbejde, først og fremmest fordi
brevskoleundervisning er fritidsundervisning,
men også fordi oplysningsarbejdets admini-
strative led og de folkeoplysende organisa-
tioner kan være befordrende for forståelsen
af og kendskabet til brevskoleundervisnin-
gens muligheder og vilkår. Udvalget er ble-
vet orienteret om udviklingen i arbejdet med
de statskontrollerede brevskoler, jfr. bilag 17,
og man kan udtrykke tilfredshed med de re-
sultater, der foreløbig er nået på dette om-
råde. Men samtidig finder man det ønske-
ligt, at arbejdet med brevskolerne intensi-
veres, således at alle, der bruger dele af deres
fritid til uddannelse, undervisning eller op-
lysning via brevskolearbejde, i videst muligt
omfang kan sikres en betryggende garanti
for undervisningens værdi og kvalitet samt
rimelighed i eventuelle betalingsvilkår m. v.

Brevskolelovgivningen tog oprindelig ale-
ne sigte mod de brevskoler, som meddelte
undervisning i aftenskolens og aftenhøjsko-
lens fag og emner, men med 1960-lovgivnin-
gen blev der også plads for såvel brevunder-
visning i emner uden for aftenskolens fag-
kreds som for brevskolekursus, der sigter mod
offentlige eller af det offentlige godkendte
eksaminer.

Udvalget billiger ganske denne udvikling
og ønsker den støttet i det hele.

/. Elevkredsen - herunder hensyntagen til
særlige befolkningsgrupper.

Medens aftenhøjskolen og foredragsræk-
kerne hidtil alene har henvendt sig til men-
nesker, der er fyldt 18 år, har aftenskolen,
når der bortses fra visse begrænsninger med
hensyn til de 14-17-årige, haft alle over un-
dervisningspligtig alder som elevemner. Af-
tenskoleudvalget ønsker præciseret, at al
virksomhed - oplysnings-, undervisnings-,
uddannelses- eller instruktionsvirksomhed til-
rettelægges for voksne mennesker. Hold for
14-17-årige bør efter udvalgets formening
ikke kunne godkendes, men unge må ikke
formenes adgang til hold, der er tilrettelagt
for voksne.

Under overvejelserne om elevemner er det
i øvrigt kommet til at stå klart for udvalget,

at der i hvert fald er tre befolkningsgrupper,
som arbejdet under gældende lov ikke er
nået ud til.

En gruppe udgøres af de søfarende. Stør-
stedelen af den danske handelsflådes skibe
har relativ kort sejltid med intensivt arbejde
for de ombordværende, når skibene er i havn,
men mandskabet på tankskibe og andre ski-
be på langvarige sejladser (ca. 100 skibe)
må anslås til ca. 4.000 mand, og for at mu-
liggøre denne befolkningsgruppes deltagelse i
fritidsundervisning ønsker udvalget indført
visse særregler.

Vedrørende særlig hensyntagen til handi-
cappede har udvalget allerede ovenfor, jfr.
punkt a, anført sine ønsker og forslag vedrø-
rende specialundervisning inden for rammer-
ne af den nye lov om fritidsundervisning
m. v.

Men ét er en særlig tilrettelagt undervis-
ning, noget andet er mulighederne for at
deltage i den ordinære, øvrige del af fritids-
undervisningen. Der er i Danmark antagelig
henved 45.000 stærkt gangbesværede, 4.400
blinde og 6.000 døve og tunghøre. Denne del
af samfundets borgere er i det store og hele
afskåret fra at deltage i aftenskoleundervis-
ning m. v. Aftenskoleudvalget må stærkt an-
befale, at man søger at skabe bedre mulig-
heder for de handicappedes deltagelse i fri-
tidsundervisningen, bl. a. derved at der ind-
føres særlige deltagelsesvilkår for handicap-
pede, f. eks. kørselshjælp, tilskud til særligt
materiel m. v., og man bør i det hele lægge
vægt på, at fritidsundervisningen skal være
et reelt tilbud også til handicappede.

Aftenskoleudvalget har tillige overvejet de
ældres, f. eks. folkepensionisteryles, mulighe-
der for at deltage i fritidsundervisningen. Ef-
ter udvalgets skøn er der især to forhold,
der virker hindrende for de ældres deltagel-
se i aftenskoler m. v. Den ene hindring er
kravet om egentlig undervisning, den anden
er vanskelighederne ved at få godkendt
fritidsundervisning andre steder end på fol-
keskolerne. Aftenskoleudvalget har foran an-
befalet, at spærrereglen mod hobbypræget
virksomhed bortfalder, og man har foreslået
indførelsen af fritidsgruppevirksomhed for
voksne som mulighed under loven. Udvalget
vil i fortsættelse af dette forslag anbefale,
at ældre, f. eks. folkepensionister, får en let-
tere adgang til alle fag og emner inden for af-
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tenskolen samt adgang til aftenskolens fag-
kreds inden for fritidsgrupperne. Med hensyn
til den lokalemæssige placering af fritids-
undervisningen for ældre må man anbefale,
at der administreres smidigt med de ældre
medborgeres tarv som udgangspunkt.

g. Supplerende kulturelle arrangementer.
Med tilskudsmæssig støtte i loven afhol-

der mange aftenskoler »supplerende fore-
drag med fremmede foredragsholdere,«, og
uden støtte arrangerer et stigende antal sko-
ler og ungdomsnævn kulturelle arrangemen-
ter i form af filmrækker, kunstudstillinger,
koncerter o. lign. Ikke få aftenskoler eller
ungdomsnævn har endvidere særlige teater-
aftener eller billetkøbsordninger, og som no-
get ret nyt arrangeres der også nogle få steder
ture og rejser i tilslutning til f. eks. vinterens
aftenhøjskoleundervisning.

Udvalget finder det særdeles ønskeligt, at
den nye lov udformes således, at den ikke
alene rummer alle former for oplysningsar-
bejde og fritidsundervisning, men tillige så-
dan, at den tilskynder nævn og skoleformer -
i fællesskab, hvor dette er naturligt — til at ar-
rangere supplerende kulturelle arrangementer
i tilslutning til fritidsundervisningen, som jo
i sig selv også er udtryk for kulturelle bestræ-
belser og virksomhed.

4. Forholdet mellem teori og praktiske øvel-
ser i visse musiske fag.

I de gældende bestemmelser er der fastsat
særregler for forholdet mellem teoretisk gen-
nemgang og praktiske øvelser for undervis-
ning i fagene sang og musik i aftenskolen,
sangens og musikkens historie i aftenhøjsko-
len samt i samme oplysningsform: kunstfor-
ståelse, dramatik eller litteratur. Det er end-
videre bestemt, at sangforeningers og orke-
stres løbende øvelser ikke kan opnå godken-
delse som tilskudsberettiget undervisning.

Særreglerne har til stadighed voldt be-
svær såvel i de kredse, der har ønsket at til-
rettelægge deres virksomhed inden for lovens
rammer, som i de forskellige administrative
led, der har til opgave at godkende og at
føre tilsyn med den godkendte virksomhed,
jfr. i øvrigt henvendelserne fra Musikkom-
missionen og Dansk Amatør Teater Samvir-
ke, bilag 8 og 13.

Aftenskoleudvalget foreslår, at bestemmel-

serne om et forud fastsat forhold mellem teo-
retisk gennemgang og praktiske øvelser bort-
falder, og man foreslår endvidere, at der på
visse nærmere betingelser gives såvel sangfor-
eningers som orkestres løbende øvelser plads
inden for den nye lovs rammer.

Udvalget foreslår disse ændringer, da det
- for at bruge Musikkommissionens udtryk
- må anse den aktive medskabende virksom-
hed ved indlevelse i forskellige former for
kunst som veerende mindst lige så værdifuld
som en mere passiv tilegnelse af andres kunst-
udøvelse.

Ved indpasningen af de forskellige former
for medskabende virksomhed i de forskellige
former for fritidsundervisning m. v. må man
efter udvalgets opfattelse lægge vægt på en
bedømmelse af lærernes eller instruktørernes
faglige og pædagogiske kvalifikationer, del-
tagernes modenhed, stoffets kulturhistoriske
og/eller kunstneriske værdier samt hele un-
dervisningens eller virkets sigte og tilrettelæg-
gelse.

Den normale placering af musiklære med
elevers aktive musikudøvelse, samt af drama-
tik, herunder indstudering af skuespil vil ef-
ter udvalgets opfattelse blive aftenskolen,
men særlige lærerkvalifikationer vil kunne
berettige en godkendelse som aftenhøjskole,
medens et virke uden egentlig undervisnings-
plan vil føre til godkendelse som fritids-
gruppe.

Hensynet til det frie foreningsarbejde har
vejet tungt ved udfærdigelsen af det gæl-
dende forbud mod godkendelse af og tilskud
til orkestres og sangforeningers løbende øvel-
ser, men som foran anført går aftenskoleud-
valget ind for, at der gives det amatørmusi-
kalske arbejde adgang til lovens godkendel-
ses- og tilskudsmuligheder på ovenstående
vilkår samt på vilkår, at vedkommende virk-
somhed står åben for alle, og at der ikke af
deltagerne opkræves medlemskontingent ud-
over indskrivningsgebyr og i fritidsgrupper-
ne andel i lærerlønsudgiften. Udvalget er i
øvrigt på linie med Musikkommissionen i
hele denne problemstilling.

I spørgsmålet om gruppedeling og forbe-
redende øvelser i grupper i den musikpæda-
gogiske virksomhed mener udvalgets flertal
at kunne anbefale en regel svarende til den
svenske, hvorefter indtil halvdelen af ti-
merne på et musiklærehold (sang-musik)



: > : ' ,

kan anvendes til gruppeøvelser med mindst
tre deltagere, instruktøren eller læreren med-
regnet.

11 medlemmer (Aundal, Glahn, Hammer,
Harkjær, Gustav Jensen, Wagner Jensen, Kal-
lestrup, Nilsson, Ejnar Petersen, Ingemann
Petersen, Poul Thomsen) har udtrykt betæn-
kelighed ved forslaget om, at der ved musik-
og sangundervisning gives mulighed for un-
dervisning af et elevtal helt ned til to.

Flertallets forslag bryder radikalt med den
hidtil gældende indstilling til denne del af de
kulturelle bestræbelser. Men netop den her-
omhandlede virksomhed har ganske særlige
muligheder for at virke berigende og udvik-
lende for deltagerne, og dette har udvalget
måtte tillægge afgørende vægt.

5. Visse forbehold.
Med den vægt aftenskoleudvalget, som det

fremgår af det allerede anførte, lægger på,
at virksomheden i den nye lov skal tage sit
udgangspunkt i voksne menneskers behov og
interesser, kan det let føre til den opfattelse,
at udvalget ønsker godkendelses- og tilskuds-
muligheder for alle fag og emner og for en-
hver form for virksomhed.

En sådan opfattelse er dog kun rigtig med
visse forbehold og begrænsninger. Aftensko-
leudvalgets hovedsynspunkt i spørgsmålet om
oplysningsarbejdets og fritidsundervisningens
sigte er, at der bliver mulighed for god-
kendelse af ethvert fag og emne, hvortil
der kan udarbejdes undervisningsplan, skaf-
fes kvalificerede lærerkræfter og fornødne
undervisningsmidler, og udvalget ønsker til-
skudsmuligheder for denne virksomhed, så-
fremt den både kan samle elever og holde
dem samlet, således at virksomheden gen-
nemføres med en passende elevdeltagelse.

Udvalget må dog anføre nogle forbehold
og forslag til begrænsninger i forhold til den
principale indstilling. Forbeholdene vedrø-
rer:
a. i fag- og emnekredsen: Gymnastik.
b. i den hobbyprægede virksomhed: Fagom-

råderne.
c. i elevkredsen: Kollektivt tilmeldte hold.
d. i hele virket: Agitation og objektivitet.

a. Gymnastik i fritidsundervisningen.
Fra flere sider i aftenskoleudvalget har

man udtrykt ønskeligheden af at gøre gymna-

stik til fuldt godkendelsesberettiget fag. Et
ikke ringe antal medlemmer har ikke ment at
kunne se bort fra, hvad de store gymnastik-
og idrætssammenslutninger skulle mene her-
om. Disse - Dansk Idrætsforbund, Dansk
Gymnastik Forbund, De danske Gymnastik-
foreninger og De danske Skytte-, Gymnastik-
og Idrætsforeninger — har ikke ønsket hver-
ken en sådan ændring eller opretholdelsen af
den nugældende adgang til godkendelse.

9 medlemmer i udvalget (Bent Andersen,
Aundal, Biilmann, Thea Skovgaard Christen-
sen, Gaardø, Haubirk, J. E. Larsen, Mathia-
sen og Ingemann Petersen) anbefaler, at
gymnastik i den nye lov medtages som almin-
deligt aftenskolefag.

11 medlemmer (Ingefred Juul Andersen,
Glahn, Hark j ær, Ej ner Petersen, Gustav Jen-
sen, Poul Hansen, Hedtoft, Wagner Jensen,
Nilsson, David Pedersen og Skovmand) fore-
slår, at gymnastikken ikke fremtidig skal kun-
ne godkendes efter loven om fritidsundervis-
ning.

4 medlemmer (Baunsgaard, Hammer, Mar-
tiny og Ramsdal) ønsker gymnastikken beva-
ret på de nugældende vilkår, og de ovenfor
anførte 11 medlemmer slutter sig subsidiært
til dette mindretal.

b. Fagområderne i den hobbyprægede virk-
somhed.

Aftenskoleudvalget kunne egentlig ønske
en ligestilling i fag- og emnekredsen mellem
den undervisningsmæssige virksomhed og
den hobbyprægede virksomhed uden karak-
ter af egentlig undervisning. Man er imid-
lertid veget tilbage for at stille et sådant for-
slag under hensyn til de mulige konsekven-
ser. Udvalget finder, at man allerede ved
den næstfølgende revision af lovgivningen
på grundlag af omhyggeligt indsamlede og
kommenterede erfaringer nøje bør overveje
betimeligheden af den begrænsning, som ud-
valget mener det rigtigt at foreslå i den
kommende lov, og som går ud på, at den
hobbyprægede virksomhed i fritidsgrupper
alene kan etableres i en række manuelle af-
tenskolefag, i visse musiske fag samt i alle
aftenskolefag for ældre, f. eks. folkepensioni-
ster.
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c. Kollektivt tilmeldte hold.

Det er et gennemgående træk i den gæl-
dende aftenskolelovgivning, at kursus og ar-
rangementer skal stå åbne for alle, og man
har søgt at efterkomme påbudet ved at for-
lange alle kursus rn. v. annonceret i dags-
pressen el. lign. Aftenskoleudvalget finder
det meget ønskeligt, at princippet om offent-
lighed og åbenhed opretholdes. Men i er-
kendelse af de praktiske vanskeligheder, der
kan være forbundet med kravet, kan udval-
get dog anbefale, at der meddeles amtsung-
domsnævnene ret til at dispensere fra reglen
navnlig i tilfælde, hvor der etableres fritids-
undervisning m. v. på rekreationshjem, syge-
huse og offentlige institutioner. Det må dog
gøres til en forudsætning, at eventuelle le-
dige pladser søges besat, og at vedkommende
skole samarbejder med de respektive nævn i
disse bestræbelser.

d. Agitation og objektivitet.
Efter gældende bestemmelser må under-

visningen m. v. ikke antage karakter af agita-
tion fer politiske eller religiøse retninger. Af-
tenskoleudvalget kan tilslutte sig ønsket om,
at denne bestemmelse opretholdes, således
at man i videst muligt omfang søger at
sikre objektivitet i fritidsundervisningen. I
erkendelse af, at der netop er mange fakto-
rer, der bestemmer forløbet og udbyttet af
en undervisning, bør man imidlertid efter
udvalgets opfattelse foreslå, at der ved god-
kendelsen lægges mindre vægt på det for-
melle forbud mod agitation og ensidighed
og mere vægt på, at der ved enhver under-
visning m. v. dels er mulighed for en alsidig
belysning" af vedkommende emne eller fag,
dels at undervisningen kan gennemføres i
en atmosfære af tolerance og respekt for af-
vigende synspunkter og opfattelser.

6". Konklusion og forslag til formålsbestem-
melse.

Det fremgår af det foran anførte, at aften-
skoleudvalget - efter indgående overvejelser
og analyse af gjorte erfaringer med de oven-
for angivne forbehold og begrænsninger -
må anbefale,
at det nuværende indhold i aftenskolen, af-

tenhøjskolen og foredragsrækkerne beva-
res, samtidig med

at spærrereglerne mod prøveforberedende
undervisning, erhvervsuddannelse, mere
specielt-sigtende undervisning og hobby-
præget virksomhed bortfalder, og

at der som en naturlig del af den nye lov
medtages specialundervisning, oplysning
om forskning og videnskab, studiekreds-
arbejde, undervisning og oplysning i for-
bindelse med TV, uddannelse og under-
visning via brevskoler, kulturelle arrange-
menter tilrettelagt af skoler og nævn samt
særligt oplysningsarbejde for søfarende,
samt

at der ved afgrænsningen i forhold til an-
den lovgivning om undervisning m. v. læg-
ges afgørende vægt på, at virksomhed un-
der nærværende lov skal kunne samle
voksne mennesker i deres fritid.

Udvalget må endvidere anbefale,
at oplysnings-, undervisnings-, uddannelses-

og instruktionsvirksomheden tilrettelægges
for voksne mennesker, og at alene dette
begrænser elevkredsen, og

at der indføjes særbestemmelser for handi-
cappede og ældre, f. eks. folkepensionister.

På denne baggrund foreslår aftenskoleud-
valget, at de gældende aftenskolebestemmel-
ser i den nye lov erstattes af et hovedafsnit
rummende bestemmelser om oplysnings-, un-
dervisnings-, uddannelses- og instruktionsvirk-
somhed, som på frivilligt grundlag kan samle
voksne mennesker i deres fritid.

B. F r i t i d s u n d e r v i s n i n g e n s
v i l k å r .

Aftenskoleudvalget finder det hensigtsmæs-
sigt at fordele de opgaver, som i henhold til
det ovenfor under afsnit A anførte foreslås
løst inden for rammerne af en ny lovgivning
om fritidsundervisning m. v., efter de enkel-
te opgavers karakter og målsætning på føl-
gende oplysnings- og skoleformer:

Aftenskole -
alle fag og emner inden for den alminde-
lige folkeoplysning.

samfundsmæssige,

Aftenhøjskole —
Studiekredse —
Foredragsra;kker -

humanistisk prægede,
musiske fag og
emner inden for den
almindelige folke-
oplysning.
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Folkeuniversitetsvirksomhed (folkeuniversi-
tetskursus, forelæsningsrækker, enkeltfore-
læsninger) -
oplysning om videnskab og forskning.

Forberedelseskursus -
prøveforberedende undervisning.

Specialundervisning -
specialundervisning for handicappede.

Kursus for erhvervsmæssig efteruddannelse.
Brevskoler —

oplysning, undervisning og uddannelse ved
brevundervisning.

TV-kredse -
brevundervisning i tilslutning til TV-ud-
sendelser.

Fritidsgrupper —

hobbypræget virksomhed.

Oplysningsarbejde for søfarende.

Supplerende kulturelle arrangementer.

Udvalget har nedenfor i afsnit C, side 39 ff.,
beskrevet de enkelte skoleformer m. v. nær-
mere, medens man i nærværende afsnit har
samlet en række synspunkter, der sammen
med det allerede anførte om de forskellige
opgavers karakter og målsætning har haft
betydning for den foreslåede opdeling. Syns-
punkterne, der i øvrigt gælder visse praktiske,
tværgående problemer, vedrører:

1. Lærerkvalifikationer.
2. Grundbøger og andre hjælpemidler.
3. Elev- eller deltagerantal.
4. Undervisningens omfang.
5. Elevbetaling.
6. Tilrettelæggelsesformer.
7. Godkendelsesmyndighed.

En del af synspunkterne er berørt i anden
sammenhæng i betænkningen.

1. Lærerkvalifikationer.
Efter gældende bestemmelser stilles der ikke
bestemte uddannelseskrav til lærere i op-
lysningsarbejdet, men det hedder f. eks. i
godkendelsesbetingelserne for en aftenskole,
at ». . . lærerne må have de fornødne forud-
sætninger for at undervise . . .«. Aftenskole-
udvalget ønsker dette hovedprincip opret-
holdt, men stiller dog samtidig forslag om

en forbedring af læreruddannelsesmulighe-
derne - jfr. afsnit IV - og udtaler ønskelig-
heden af, at man snarest må blive i stand til
at skærpe godkendelsesbetingelserne for fri-
tidsundervisningens lærerkræfter. Foreløbig
må det nugældende krav om de fornødne
kvalifikationer opretholdes som mindstekrav
for alle skoleformer m. v.

Der er dog grund til at præcisere og i visse
tilfælde skærpe godkendelseskravene allerede
nu for følgende skole- eller oplysningsformer:
aftenhøjskolen, folkeuniversitetsvirksomhed,
forberedelseskursus, specialundervisning og
kursus for efteruddannelse.

På baggrund af forslag om forbedring af
mulighederne for at etablere studiekredsvirk-
somhed i aftenhøj skolefag som selvstændig
oplysningsform og om nedsættelse af mindste-
antallet af foredrag i foredragsrækkerne, me-
ner aftenskoleudvalget, at det er vigtigt at
foreslå kvaliteten i den egentlige aftenhøj-
skolevirksomhed hævet ved at skærpe godken-
delseskravene for aftenhøjskolens lærere, så-
ledes at disse ikke alene skal have de fornødne
forudsætninger for at undervise, men også
kunne dokumentere særlig uddannelse eller
særligt studium af vedkommende aftenhøj-
skoles fag- eller emneområde. Det af udvalget
stillede forslag om aflønning i aftenhøjskolen
bygger da også på denne forudsætning om læ-
rernes kvalifikationer — jfr. afsnit III, A.

Folkeuniversitetsvirksomheden har hidtil
været gennemført ved videnskabeligt højt
kvalificerede kræfter, overvejende lærere fra
universiteterne og andre højere læreanstal-
ter, men også ved andre lærere med tilknyt-
ning til forskning og videnskab i øvrigt. Aften-
skoleudvalget finder det som allerede anført
ønskeligt, at forelæserkapaciteten øges, men
ønsker ikke, at der på nogen måde slækkes på
godkendelseskravene til forelæserne. Efter
udvalgets formening bør man ved udvælgel-
se af forelæsere fortsat lægge lige vægt på
vedkommendes uddannelse og tilknytning til
forskning. Udvalget foreslår, at udvælgelsen
af forelæsere fortsat forestås af folkeuniver-
sitetsstyrelsernes programudvalg, og at god-
kendelsen forbliver hos folkeuniversitetsud-
valget, men - som noget nyt - at spørgsmålet
om forelæsernes kvalifikationer forinden fo-
relægges for undervisningsministeriet, direk-
toratet for ungdomsundervisningen.

Til trods for, at lærerkvaliteten i det store



36

og hele har været tilfredsstillende i den hidti-
dige undervisning til teknisk-forberedelseseks-
amen finder udvalget tiden inde til, at man i
bestemmelserne om forberedelseskursus præ-
ciserer kravene ved lærergodkendelse til: for-
nødne forudsætninger for at undervise og
særlig uddannelse eller grundige undervis-
ningserfaringer i vedkommende fag eller fag-
kombination. Hvis der på forberedelseskur-
sus oprettes undervisning til andre prøver
end teknisk forberedelseseksamen eller stats-
kontrollerede prøver som ved udgangen af 9.
eller 10. klasse, må det endvidere være et
krav, at vedkommende lærer skal kunne god-
kendes af vedkommende uddannelses nor-
male undervisningstilsyn.

Specialundervisning: Da udvalget er orien-
teret om, at lærergerning i specialundervis-
ning kræver særlig uddannelse, skal man efter
forhandling med inspektøren for specialun-
dervisningen foreslå, at der kræves særlig ud-
dannelse i henhold til nedenstående som god-
kendelsesbetingelser :

For undervisning af læseretarderede kræves
en uddannelse svarende til Danmarks Lærer-
højskoles kursus i undervisning af læseretar-
derede.

For undervisning af intelligensretarderede
kræves en uddannelse svarende til Danmarks
Lærerhøjskoles kursus i undervisning af intel-
ligensretarderede.

De nævnte to uddannelser forventes frem-
tidigt afsluttet med prøve, der da må fordres
bestået. - Specialundervisning som liniefag
eller pædagogisk speciale på seminarierne be-
tragtes normalt som fyldestgørende uddan-
nelse til undervisning af læseretarderede og af
intelligensretarderede.

For undervisning af talehæmmede og svagt-
hørende kræves enten bestået eksamen fra
Danmarks Lærerhøjskole som tale-hørepæda-
gog eller autorisation meddelt af Almindelig
Dansk Lægeforening.

For specialundervisning af bevægelseshæm-
mede og svagtseende foreligger der i øjeblik-
ket ikke bestemte uddannelser. Lærergodken-
delse må derfor i hvert enkelt tilfælde fore-
lægges undervisningsministeriet, direktoratet
for ungdomsundervisningen, der afgør sagen
efter forhandling med undervisningsinspektø-
ren for specialundervisning. Fra efteråret
1965 vil der ved Danmarks Lærerhøjskole

blive tilrettelagt uddannelser for lærere, der
underviser disse kategorier af handicappede.

Tvivlstilfælde ved lærergodkendelse til
specialundervisning skal forelægges undervis-
ningsministeriet, direktoratet for ungdomsun-
dervisningen, der afgør sagen efter forhand-
ling med undervisningsinspektøren for spe-
cialundervisning.

Ved kursus for erhvervsmæssig efteruddan-
nelse, som er foreslået som en nydannelse i
fritidsundervisningen, må lærere for at opnå
godkendelse dels være i besiddelse af de for-
nødne forudsætninger for at undervise, dels
kunne dokumentere tilstrækkelig faglig ud-
dannelse og viden. Tvivlstilfælde afgøres af
undervisningsministeriet, direktoratet for ung-
domsundervisningen, efter udtalelse fra ved-
kommende brancheområdes hovedorganisa-
tioner.

Opdelingen af fritidsundervisningen på
forskellige skoleformer m. v. finder også ud-
tryk i fastsættelsen af forskellige lønninger,
man henviser herom til fremstillingen neden-
for i afsnit III, A.

2. Grundbøger og andre hjælpemidler.
Efter gældende lov kan den godkendende
myndighed ikke fremsætte krav om, at et
tilskudsberettiget oplysningsarbejde skal have
grundbøger eller bestemte hjælpemidler. I
en række fag anvendes dog normalt bøger i
undervisningen.

Udvalget finder det rigtigt, at der fortsat
normalt ikke stilles krav om anvendelse af
grundbøger eller andre hjælpemidler i fri-
tidsundervisningen.

En undtagelse herfra er de to nye oplys-
ningsformer: studiekredsen og forbererelses-
kursus, som efter disses karakter ikke vil kun-
ne godkendes, medmindre der i undervisnin-
gen anvendes et grundmateriale. Grundma-
terialet i en studiekreds behøver ikke nød-
vendigvis at være en bog; det kan eksempel-
vis også være lydbånd, film, TV- og radio-
udsendelser og artikler fra dagblade og tids-
skrifter.

Udvalget finder det dog rigtigt, at der
overalt, hvor det måtte være naturligt, dra-
ges så meget grundbogsmateriale og andre
hjælpemidler ind i undervisningen som mu-
ligt. Der henvises i denne forbindelse til mu-
ligheden for at fremskaffe bøger og andre
hjælpemidler gennem folkebibliotekerne.
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3. Elev- eller deltagerantal.
Aftenskoleudvalget finder det rimeligt, at
man fortsat knytter elevantallet pr. hold til
tilskudsbetingelserne for de fleste af fri-
tidsundervisningens skole- eller oplysningsfor-
mer, — men udvalget finder anledning til at
præcisere, at elevantalsbestemmelserne må
fastsættes og administreres efter både pædago-
giske og praktiske og ikke blot økonomiske
synspunkter.

For aftenskoler og aftenhøjskoler kræves
der efter gældende bestemmelser mindst 10
elever i gennemsnit pr. time som betingelse
for udbetaling af lærerlønstilskud. Et mind-
steelevtalsgennemsnit på denne størrelse for-
udsætter som regel, at holdet påbegyndes
med ca. 50 % flere elever, og sådanne elev-
tal finder man fortsat rimelige for aftensko-
len og aftenhøjskolen samt for de nye kursus
for efteruddannelse. Det må dog være en for-
udsætning, at der fortsat er adgang til at få
godkendt et mindre elevtalsgennemsnit på
vilkår som de nugældende, samt at: der, da
der kan være bevægelseshæmmede, der ikke
ønsker at deltage i almindelig aftenskoleun-
dervisning, er generel adgang for aftenskole-
hold for handicappede med et elevtalgen-
nemsnit på mindst 4 elever. Lignende vilkår
må efter udvalgets formening sikres voksne
intelligensretarderede, jfr. afsnit C, 7. Alle dis-
pensationsansøgninger vedrørende elevtals-
gennemsnit foreslås afgjort af vedkommende
amtsungdomsnævn.

For de øvrige skoleformer foreslår aften-
skoleudvalget elevtalsbestemmelserne således:

I studiekredse er selve studie- eller undervis-
ningsformen betinget af et lavt deltagerantal.
På baggrund af indhøstede erfaringer fore-
slås det at fastsætte et elevtalsgennemsnit på
6; kun i undtagelsestilfælde bør studiekred-
se med over 16 elever godkendes. Deltager-
antallet skal være oplyst ved ansøgningen
om godkendelse.

I folkeuniversitetsvirksomheden er der ef-
ter udvalgets skøn næppe grund til at fast-
sætte bestemmelser om deltagerantal i fore-
læsningsrækker og enkeltforelæsninger, men
ved folkeuniversitetskursus finder udvalget
det af pædagogiske grunde ønskeligt, at det
hidtil fastsatte minimumstal på 40 delta-
gere pr. hold nedsættes til 25, samt at der
meddeles undervisningsministeriet, direktora-

tet for ungdomsundervisningen, ret til at god-
kende et minimumstal på 15 i særlige til-
fælde, navnlig hvor kursus føres videre på 3.
og 4. semester, men også f. eks. ved faglige
kursus af speciel karakter.

I foredragsrækkerne har der hidtil skullet
være et gennemsnitligt deltagerantal pr. af-
ten på mindst 20 af forudtilmeldte deltagere.
Udvalget har overvejet betimeligheden af en
nedsættelse af dette antal, men er veget til-
bage fra at fremsætte forslag herom, da gen-
nemførelsen af en foredragsrække lettes be-
tydeligt ved forslaget om at nedsætte fore-
dragsantallet fra 6 til 4. Der har ikke hidtil
været adgang til at dispensere fra kravet om
det gennemsnitlige deltagerantal i foredrags-
rækkerne, men dette finder aftenskoleudval-
get urimeligt, hvorfor man foreslår, at amts-
ungdomsnævnet får adgang til at meddele
dispensation til et gennemsnitligt deltager-
antal på mindst 15 pr. foredrag, når ganske
særlige forhold på stedet taler derfor. Eks-
empelvis vil dispensation kunne meddeles,
hvor foredragsrækken etableres i tyndt be-
folkede egne, eller hvor der er tale om gan-
ske specielle emner, som kun må antages at
have interesse for mindre grupper af befolk-
ningen, eller hvor det drejer sig om handi-
cappede deltagere.

Godkendelsen skal søges samtidig med fo-
redragsrækkens etablering, og der kan ikke
gives dispensation i kursustiden på grund af
almindeligt frafald.

For fritidsgruppernes vedkommende fore-
slås elevtalsgennemsnittet - under hensynta-
gen til, at der ikke stilles krav om systematisk
undervisning — sat til mindst 12 pr. time med
en generel dispensation til mindst 8 pr. time
for fritidsgrupper, der er særlig tilrettelagt
for handicappede.

Forberedelseskursus og specialundervisning
frembyder efter udvalgets opfattelse særlige
problemer med hensyn til elevtalskravene,
endda i en sådan udstrækning, at man må
foreslå, at elevtalskravet frigøres fra tilskuds-
betingelserne til fordel for en ordning, hvor
et bestemt elevantal ved undervisningens be-
gyndelse udløser en forpligtelse for vedkom-
mende kommune til med adgang til refusion
efter almindelige regler for lærerløn at iværk-
sætte sådan undervisning. En sådan ordning
vil sikre de vedholdende elever en fortsat un-
dervisning, og dette er efter aftenskoleudval-
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gets formening særdeles vigtigt. For forbere-
delseskursus skal udvalget foreslå, at 10 til-
meldte elever - og for specialundervisningens
vedkommende at 2 tilmeldte - fastsættes som
de tal, der således både kan udløse en igang-
sætningsforpligtelse og en refusionsret med
hensyn til lærerlonsudgiften.

Hvis elevtallet falder væsentligt, således at
det vil være mindre rimeligt at opretholde
undervisningen, bør kommunen kunne op-
fylde sin pligt til at fortsætte undervisnin-
gen ved at henvise til tilsvarende undervis-
ning andetsteds.

4. Undervisningelis omfang.
Det gælder for et aftenskolehold, at det for
at opnå godkendelse skal omfatte mindst
20 timers undervisning, samt at der må væ-
re overensstemmelse mellem undervisningens
mål og timetal. Efter indgående drøftelser
skal aftenskoleudvalget foreslå, at denne re-
gel opretholdes for aftenskolen samt bringes
til anvendelse over for aftenhøjskolen, studie-
kredse, kursus for efteruddannelse, kursus for
specialundervisning og fritidsgrupper. På li-
nie med udvalgets ønske om at understrege
aftenhøjskolens karakter af egentlig under-
visning på et højt plan skal udvalget for
denne skoleforms vedkommende foreslå, at
bestemmelsen om, at mindst 2/3 af det sam-
lede timetal skal anvendes til sammenhæn-
gende undervisning i hovedemnet, ændres
således, at den sammenhængende undervis-
ning skal udgøre mindst 4/5 af timetallet.

I jolkeuniversitetsvirksomheden foreslås fol-
keuniversitetskursus fortsat ansat til at om-
fatte mindst 1 semester å 12 dobbelttimer og
normalt 2 semestre å 12 dobbelttimer, og fo-
relæsningsrækkernes omfang fastsættes fort-
sat til 4 til 6 forelæsninger pr. række.

For foredragsrækkernes vedkommende må
udvalget på grundlag af de siden 1960 ind-
hostede erfaringer foreslå mindsteantallet af
foredrag pr. række fastsat til 4, men udvalget
lægger vægt på, at det i de nærmere gennem-
førelsesbestemmelser betones, at der fortsat er
adgang til at oprette foredragsrækker med
flere foredrag.

Vedrørende forberedelseskursus må der
som i de øvrige former være overensstem-
melse mellem undervisningens mål og time-
tal, men derudover ønsker aftenskoleudval-

get, at der under hensyntagen til, at un-
dervisningen skal sluttes med offentlig prøve,
gives de godkendende myndigheder ret til -
efter forhandling med vedkommende under-
visningstilsyn — at fastsætte passende mini-
mums- og maksimumstimetal samt passende
timetal til prøveafholdelse m. v.

5. Elevbetaling.
Spørgsmålet om elevbetaling og indskriv-
ningsgebyr skiller også skole- og oplysnings-
formerne. Aftenskoleudvalget mener det rig-
tigt og forsvarligt at foreslå som hovedre-
gel,
at der i alle de anførte former for fritids-

undervisning af den arrangerende part
opkræves et gebyr til administration m. v.

at undervisning i aftenskoler, aftenhøjskoler,
studiekredse, forberedelseskursus, special-
undervisning, kursus for erhvervsmæssig ef-
teruddannelse og oplysningsarbejde for sø-
farende i øvrigt er vederlagsfri for ele-
verne,

at udgifter til undervisningsmidler afholdes
af eleverne,

at deltagere i fritidsgrupper skal dække et
ved skoleårets begyndelse for 1 år ad gan-
gen fastsat beløb, således at den samlede
lærer- eller instruktørudgift nedbringes
med 1/3,

at deltagere i foredragsrækker samt supple-
rende kulturelle arrangementer dækker
den del af udgiften til foredragsholdere el-
ler forelæsere og studieledere, som ikke
dækkes af stat eller kommune.

Aftenskoleudvalget finder det naturligt, at
alle godkendte skoler m. v. hvert år offentlig-
gør et oversigtsregnskab; man foreslår, at
der pålægges godkendte skoler m. v. pligt
til at indsende et sådant regnskab til kom-
munalbestyrelsen gennem vedkommende ung-
domsnævn.

6. Tilrettelæggelsesformer.
Efter gældende bestemmelser er der kun fast-
sat følgende regler for tilrettelæggelsen af en
aftenskoleundervisning:

»Det ligger uden for lovens forudsætning
at yde tilskud til en undervisning, der ved at
sammentrænges over nogle få dage med et
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større samlet timetal hver dag nærmest har
karakter af et kort kursus.«*)
og

»Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke
lokaler — som i henhold til ovenstående må
anses for passende - der skal stilles til rå-
dighed og fastsætter, på hvilke ugedage og i
hvilke tidsrum lokalerne kan benyttes. Un-
dervisningen skal normalt kunne udstræk-
kes til kl. 22,00.«*)

Aftenskoleudvalget finder det ønskeligt, at
disse begrænsende og på sin vis indirekte til-
rettelæggelsesregler erstattes af mere positi-
ve anvisninger udformet ud fra fritidsunder-
visningens særkende: at voksne mennesker
skal have adgang til undervisningen m. v. i
deres fritid.

Udvalget finder det rimeligt, at der nor-
malt gives adgang til at etablere undervis-
ning på alle ugedage: formiddag, eftermid-
dag og aften. Udvalget finder ligeledes, at
der for så vidt angår undervisningen i visse
former for fritidsundervisning - aftenskole,
aftenhøjskole, studiekredse, forberedelseskur-
sus og kursus for efteruddannelse - gives ad-
gang til at tilrettelægge undervisningen i sam-
mentrængt form, eller i kostskoleform med
højst 8 timers undervisning pr. kursusdøgn.

Da det endvidere må anses for ønskeligt, at
man i visse former for fritidsundervisning -
aftenskole, kursus for efteruddannelse, for-
beredelseskursus og fritidsgrupper — får ad-
gang til at supplere den givne undervisning
med en kulturhistorisk eller samfundsmæssig
belysning af vedkommende emne, skäl man
foreslå, at der åbnes adgang til at supplere
undervisningen med en aftenhøjskoleunder-
visning på ikke under 10 timer - ved én læ-
rer for aftenhøjskoleundervisningens vedkom-
mende. Aftenhøjskolens øvrige godkendel-
seskrav m. v. bør i øvrigt gælde denne sup-
plerende aftenhøjskoleundervisning.

7. Godkendelsesmyndighed.
Som det fremgår af afsnit VI vedrørende
den nye lovs administration ønsker aften-
skoleudvalgets flertal, at den altovervejende
del af fritidsundervisningen godkendes af de
kommunale ungdomsnævn, når der bortses

*) jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
375 af 31. oktober 1960 om ungdomsskoler og
aftenskoler m. v.

fra førstegangsgodkendelse af en kombination
af lærer-fag-timetal.

Der er dog enighed i udvalget om, at det
kommunale ungdomsnævn ikke bør foretage
den endelige godkendelse af en række sko-
le- og oplysningsformer. Dette gælder så-
ledes folkeuniversitetsvirksomhed, forberedel-
seskursus, specialundervisning, kursus for ef-
teruddannelse, oplysningsarbejde for søfaren-
de samt TV-kredse og brevskoler, da disse
former for virksomhed frembyder særlige pro-
blemer.

Tvivlspørgsmål i forbindelse med godken-
delse af fritidsundervisning vil selvsagt kunne
forelægges undervisningsministeriet.

G . D e e n k e l t e s k o l e - o g o p l y s -
n i n g s f o r m e r m. v.

Af de foreslåede nye skole- og oplysnings-
former m. v. er de egentlige uddannelser -
forberedelseskursus og kursus for erhvervs-
mæssig efteruddannelse - og den hobbypræ-
gede virksomhed i fritidsgrupperne vel nok
de former, der afviger mest fra den alminde-
lige folkeoplysning. Efter udvalgets opfattelse
bør det centrale i fritidsundervisningen imid-
lertid fortsat være aftenskolen, aftenhøjskolen
og foredragsrækkerne. Imellem det mere tra-
ditionelt udformede oplysningsarbejde i cen-
trum og nydannelserne på fløjene kan man
efter udvalgets opfattelse placere folkeuni-
versitetsvirksomheden, specialundervisning,
studiekredse, TV-kredse, brevskolerne og det
særlige oplysningsarbejde for søfarende. I det
følgende redegøres for de vigtigste nydan-
nelser og karakteristiske kendetegn for hver
enkelt af de foreslåede oplysnings- og skole-
former m. v.

1. Aftenskolen.
Udvalget ønsker, som allerede ovenfor an-
ført, aftenskolen placeret i fritidsundervisnin-
gen som den centrale oplysningsform, i hvil-
ken ethvert emne eller fag, hvori voksne men-
nesker i deres fritid måtte ønske undervis-
ning, vil kunne godkendes, såfremt det ikke
naturligt vil kunne henføres til én af de øv-
rige skole- eller oplysningsformer m. v. i fri-
tidsundervisningen.

Det vil dog også være en betingelse for at
godkende en aftenskole, at læreren er i be-
siddelse af de fornødne pædagogiske og fag-
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lige kvalifikationer, således at der på grund-
lag af en egentlig undervisningsplan og til-
strækkeligt undervisningsmateriale (grundbø-
ger o. 1.) er mulighed for at gennemføre en
egentlig undervisning.

I forhold til gældende bestemmelser for
aftenskolen foreslår man følgende ændrin-
ger, jfr. det ovenfor under A og B anførte:

Vedr. elevkredsen: Undervisningen skal
være tilrettelagt for voksne elever; hold til-
rettelagt for 14-17 årige vil ikke kunne god-
kendes, men unge i denne aldersgruppe må
ikke formenes adgang til aftenskolehold, til-
rettelagt for voksne.

Udvalget lægger i øvrigt vægt på, at af-
tenskoleundervisningen gøres tilgængelig for
handicappede f. eks. gangbesværede, blinde,
dove og tunghøre.

Vedr. undervisningens sigte: Prøveforbe-
redende undervisning, erhvervsmæssig efter-
uddannelse og hobbypræget virksomhed uden
karakter af egentlig undervisning, henvises
til henholdsvis forberedelseskursus, kursus for
efteruddannelse og fritidsgrupper. I øvrigt in-
gen begrænsninger.

Vedr. emne- og jagkredsen: Ingen be-
grænsninger, dog har udvalget delt sig i
spørgsmålet om godkendelse af gymnastik
som aftenskolefag, jfr. afsnit A. 5. I modsæt-
ning til tidligere angives der ikke i lov eller
bekendtgørelse bestemte faggrupper med eks-
empler på almindelige aftenskolefag, men
undervisningsministeriet, direktoratet for ung-
domsundervisningen udsender hvert år efter
forhandling i aftenskolerådet, jvf. herom af-
snit VI, G. til vejledning for nævn og ledere
m. fl. en oversigt over de i sidste aftenskole-
sæson godkendte fag og emner.

Vedr. forholdet mellem teoretisk gennem-
gang og praktiske øvelser: Bestemmelserne
ophæves, jfr. afsnit A. 4.

Vedr. kravet om offentlighed: Bestemmel-
sen opretholdes, men amtsungdomsnævnene
får dog ret til at dispensere i tilfælde, hvor der
etableres undervisning på rekreationshjem,
sygehuse, offentlige institutioner o. lign.

Vedr. indskrivningsgebyret henvises til af-
snit B. 5, hvorefter aftenskoleinitiativtagere
opkræver et gebyr til dækning af bl. a. admi-
nistrationsudgifter; i store aftenskoler med
heltidsansat leder med evt. pædagogisk med-
hjælp skal en del af indskrivningegebyret
endvidere kunne anvendes til dækning af le-

derlønsudgiften. Undervisningen i aftensko-
len er fortsat vederlagsfri.

Vedr. læremidlerne i aftenskolen er et
overvejende flertal i udvalget af den opfat-
telse, at udgiften til disse i alle tilfælde skal
dækkes af eleverne selv.

Vedr. kravet om objektivitet i undervis-
ningen ønsker udvalget bestemmelsen op-
retholdt; man lægger herved især vægt på, at
der i enhver undervisning gives en alsidig
belysning af vedkommende emne eller fag,
samt at undervisningen gennemføres i en
atmosfære af tolerance og respekt for afvi-
gende synspunkter og opfattelser.

Vedr. lokalerne for aftenskoleundervisnin-
gen opretholdes kravet om, at disse skal
være egnede til vedkommende undervisning.
Både for undervisning i almindelige under-
visningslokaler og for undervisning i faglo-
kaler gælder det, at der skal være adgang til
det for undervisningen nødvendige inventar
og undervisningsmateriel, herunder tekniske
og audiovisuelle hjælpemidler. Det gælder
også, at der for enhver undervisning skal
være adgang til at få den fornødne skolebe-
tjentbistand hele undervisningstiden igen-
nem.

Undervisning i skiftende private hjem vil
fortsat ikke kunne godkendes, dog vil loka-
ler uden for skoler eller offentlige institutio-
ner kunne godkendes f. eks. af hensyn til
gangbesværede elever eller ældre mennesker.
Om lokaler og undervisningsudstyr henvises
i øvrigt til afsnit V.

Vedr. undervisningens omfang gælder det,
at der fortsat skal være overensstemmelse
mellem undervisningens mål og timetal.
Mindstetimetallet for undervisningen i et
fag eller emne forbliver 20, medens bestem-
melserne om flerfagshold å mindst 40 ti-
mer bortfalder. Det samme er tilfældet med
bestemmelsen om, at den godkendende myn-
dighed kan fastsætte et maksimum for det
timetal, i forhold til hvilket der kan gives
tilskud; en begrænsning kan dog fastsæt-
tes, såfremt den er bestemt af pædagogiske
forhold. Som noget nyt foreslås det, at der
for ethvert aftenskolehold bliver adgang til
at arrangere supplerende aftenhøjskoleun-
dervisning i mindst 10 timer omfattende en
kulturhistorisk belysning af vedkommende
aftenskoleemne - eller fag. Den supplerende
aftenhøjskoleundervisning skal opfylde de for
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aftenhøjskolen gældende krav og bestemmel-
ser.

Vedr. tilsynet med aftenskoleundervisnin-
gen på det enkelte aftenskolehold betones
det stærkt i afsnit VI. A., at det er aftensko-
lens leder, der først og fremmest har ansvaret
for, at en undervisning gennemføres i over-
ensstemmelse med fastsatte bestemmelser og
vilkår. Det pædagogiske og hermed forbund-
ne administrative tilsyn forestås af amtsung-
domsnævnets konsulent, eventuelt i samarbej-
de med undervisningsministeriet, direktoratet
for ungdomsundervisningen.

Vedr. tilskudsbetingelserne ønsker aften-
skoleudvalget ingen principielle ændringer i
det forhold, at et hold kun opnår tilskud fra
stat og skolefond, hvis det er gennemført:

1) i overensstemmelse med den godkendte
undervisningsplan, og

2) med et forud fastsat elevtalsgennemsnit.

De gældende bestemmelser vedr. aftensko-
lens elevtalsgennemsnit ønskes opretholdt.
Der bør dog fortsat være adgang til at til-
rettelægge særlige hold for voksne intelligens-
retarderede, jfr. afsnit A. 3.

Vedr. tilskuddet og dets beregning henvi-
ses til afsnit III. A. 2, hvorefter udgifterne til
lærerløn, lederhonorar og rejsegodtgørelse af
et flertal i udvalget foreslås dækket af ved-
kommende kommune og staten og for lærer-
lønnens vedkommende tillige af skolefonden,
hvis undervisningen godkendes.

Vedr. aftenskolens initiativtagere henvises
i det hele til afsnit II.

2. Aftenhøjskolen.
Aftenhøjskolen foreslås opretholdt med nu-
værende sigte og indhold, dog således, at em-
ne- og fagkredsen udvides til at omfatte
den moderne naturvidenskabs landvindinger,
men især skal dække humanistisk prægede,
samfundsmæssige og musiske fag. Ligesom
for aftenskolens vedkommende bortfalder be-
stemmelsen om et forud fastsat forhold mel-
lem teori og praktiske øvelser for f. eks. mu-
siklære og dramatik.

Vilkårene følger i øvrigt som hidtil aften-
skolen, men der kan være grund til at frem-
hæve to nydannelser; den ene vedrører mind-
ste-timetallet, den anden lærerkvalifikatio-
nerne.

Om mindste-timetallet har man, ud fra

ønsket om den størst mulige ensartethed i
mindstekravene til timetallene i de forskel-
lige skoleformer, foreslået, at det i aftenhøj-
skolen nedsættes fra 24 til 20 timer, idet
man samtidig ønsker mindst 4/5 af timerne
anvendt til behandling af ét fag eller emne,
medens resten af tiden kan anvendes til gen-
nemgang af andre emner til foredrag eller
lignende.

Vedr. lærerkvalifikationerne mener man
det rigtigt at fastslå, at lærerne i aftenhøj-
skolen ikke alene skal have de fornødne for-
udsætninger for at undervise, men også kun-
ne dokumentere særlig uddannelse eller sær-
ligt studium af vedkommende aftenhøjskoles
fag eller emne.

Af hensyn til kontinuiteten i aftenhøjsko-
lens undervisning foreslår man begrænsnin-
gen vedr. lærerantallet opretholdt, således at
der fortsat i almindelighed ikke kan forven-
tes godkendt et lærertal, der overstiger 1/6 af
antallet af undervisningstimer.

3. Studiekredse.
En vis del af den virksomhed, der under
gældende lov godkendes som aftenskole eller
aftenhøjskole, drives i studiekredsform. Stu-
diekredsen er en arbejdsform, der bl. a. er
kendetegnet ved, at læreren i kredsen først
og fremmest er leder med igangsættende og
inspirerende funktioner. Grundlaget for stu-
diekredsarbejdet — og dette er vel nok stu-
diekredsens kendemærke — hviler på et studie-
materiale (bøger, artikler, plader, bånd etc.),
og emnerne har hidtil som oftest været aften-
højskolens. I en studiekreds betyder deltager-
nes personlige indsats mere for arbejdets gen-
nemførelse end i andre undervisningsformer.
Derfor er deltagerantallet af stor betydning.
Er der for få deltagere, belyses emnet kun
vanskeligt i den grad, det måtte være ønske-
ligt, og rummer studiekredsen for mange del-
tagere, umuliggøres den aktivitet hos den
enkelte deltager, der netop kendetegner ar-
bejdsformen.

På denne baggrund ønsker udvalget mulig-
hed for, at studiekredsarbejde kan godkendes
som en selvstændig oplysningsform. Adgan-
gen til at etablere aftenskole- og aftenhøj-
skoleundervisning i studiekredsform foreslås
bevaret.

Hvorvidt et oplysningsarbejde vil kunne
godkendes som studiekreds, må efter udval-
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gets formening afgøres efter en bedømmelse
af oplysningsarbejdets emne, studie- eller
grundbogsmateriale samt studiekredslederens
kvalifikationer.

Vedr. emnekredsen finder udvalget, at det
især er de samfundsmæssige og musiske em-
ner, der egner sig til behandling i studie-
kredse, jfr. det foran om aftenhøjskolens fag-
og emnekreds anførte, men man vil ikke af-
vise, at også andre emner vil kunne bely-
ses eller indlæres ved denne arbejdsform.

Vedr. studie- eller grundbogsmaterialet
ønsker udvalget at understrege, at det må
være en godkendelsesbetingelse, at dette er
fyldestgørende. Det er udvalgets håb, at or-
ganisationer med oplysningsarbejde som ho-
vedformål m. fl. vil lægge vægt på at udar-
bejde grundbogsmateriale m. v. til brug for
studiekredsarbejdet. Folkebibliotekerne udar-
bejder litteraturoversigter såvel til grundbø-
gerne som til de enkelte studiekredse og til de
øvrige skole- og oplysningsformer under den-
ne lovgivning, jfr. bilag nr. 14.

Vedr. studiekredslederens kvalifikationer
finder udvalget det afgørende, at vedkom-
mende behersker den særlige studieledertek-
nik, som er en forudsætning for, at et oplys-
ningsarbejde i studiekredsform vil kunne lyk-
kes. Ved ansøgning om godkendelse må stu-
diekredslederen fremlægge dokumentation
for, at vedkommende enten har deltaget i
kursus om studiekredsledelse eller har opnået
færdighed i studiekredsledelse gennem tid-
ligere oplysningsvirksomhed.

Som anført ovenfor frembyder deltageran-
tallet i en studiekreds særlige problemer, og
derfor foreslås det at indføre særlige elevtals-
bestemmelser for denne oplysningsform. Ud-
valget har fundet, at et elevtalsgennemsnit
på 6 og et største-antal på i almindelighed
ikke over 16 vil være rimeligt som norm for
studiekredsene.

Vedr. alle øvrige forhold kan der henvises
til det foran for aftenskolen anførte.

4. Foredragsrækker.
Foredragsrækkerne blev indført som selv-
stændig oplysningsform i lovgivningen i 1960,
og siden da har erfaringerne med dette op-
lysningsarbejde været så gode, at man i det
store og hele kan anbefale bestemmelserne
om foredragsrækkerne opretholdt uændret.
Udvalget har dog ændringsforslag vedrøren-

de foredrags-antallet pr. foredragsrække, kra-
vet om et gennemsnitligt deltagerantal, hono-
rar-størrelsen og udgiftsfordelingen, og man
stiller endvidere forslag om, at der ydes ho-
norar for ledelse af foredragsrækker.

Vedr. foredragenes antal finder udvalget
det ønskeligt, at foredragsrækkerne normalt
omfatter 6-8 foredrag. Man foreslår dog
mindstekravet ændret fra 6 til 4 foredrag,
hvad der bl. a. skulle give bedre muligheder
for at opfylde kravet om, at en foredrags-
række kun må omhandle ét emne.

Vedr. deltager gennemsnittet har dette hid-
til været ansat til mindst 20 pr. foredrags-
aften; på grundlag af indhøstede erfaringer
ønsker man imidlertid, at undervisningsmi-
nisteriet får adgang til at dispensere fra dette
deltagergennemsnit i ganske særlige tilfælde.

Honorarstørrelsen har hidtil været fikseret
i selve lovteksten; dette foreslås ændret sam-
tidig med, at statens og kommunens tilskud
foreslås sat i forhold til aflønningen for en
aftenskoletime, (5 X mindste aftenskoletime-
betaling - jfr. afsnit III. A. 2).

Vedr. udgiftsfordelingen ønskes ingen
principielle ændringer, idet honorarudgiften
hidtil i det alt overvejende antal foredrags-
rækker stort set har været fordelt ligeligt på
deltagere, vedkommende kommune og sta-
ten. Nu ønskes trediedels-fordelingen fastsat
i selve lovteksten.

Ledere af foredragsrækker har hidtil fået
dækket udgifterne til et eventuelt lederhono-
rar alene af deltagergebyrerne; udvalget fo-
reslår dette ændret, således at ledere får le-
derhonorar for godkendte foredragsrækker
(ét foredrag = 5 almindelige aftenskoleti-
mer) ; udgifterne afholdes som for aftenskole-
lederne af vedkommende kommune (1/3) og
staten (2/3). Man finder dog, at det bør stil-
les som en betingelse for særskilt lederhonore-
ring, at der etableres mindst 3 foredragsræk-
ker.

5. Folkeuniversitetsvirksomhed.
Som tidligere anført finder aftenskoleudval-
get det ønskeligt, at der inden for rammerne
af en ny lovgivning om fritidsundervisningen
m. v. gives mulighed for at give indgående
oplysning om og undervisning i forskning
og videnskab. Folkeuniversitetsvirksomheden
bør derfor indpasses i den nye lov og sættes
i forbindelse med den øvrige under loven
etablerede fritidsundervisning.
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6. Forberedelseskursus.
Som det fremgår af afsnit A, 2, side 26, fore-
slår udvalget, at spærrereglen mod prøvefor-
beredende undervisning falder væk, og at
denne undervisning henlægges til en særlig
skoleform, betegnet forberedelseskursus.

Efter erfaringerne med teknisk forbere-
delseskursus i henhold til gældende lovs § 26,
samt bekendtgørelserne af 21. april 1958 og
21. marts 1964 finder aftenskoleudvalget det
rimeligt at foreslå følgende:

Vedr. undervisningens sigte og indhold:
Prøveforberedende undervisning skal for at
kunne godkendes tilrettelægges i nøje over-
ensstemmelse med de for faget og prøverne i
øvrigt fastsatte regler.

Vedr. undervisningens omfang: Efter for-
handling med vedkommende styrelse m. v. vil
undervisningsministeriet til enhver tid under
hensyntagen til f. eks. elevernes alder kunne
fastsætte særbestemmelser om det timemæs-
sige omfang af en prøveforberedende under-
visning. Timer til prøveafholdelse medreg-
nes i det tilskudsberettigede timetal. Der er
adgang til supplerende aftenhøjskole under-
visning på ikke under 10 timer.

Vedr. prøveafholdelse henvises der til de
for vedkommende prøver i øvrigt fastsatte
normer og krav. Et forberedelseskursus god-
kendes med en bestemt leder, som må have
det fornødne kendskab til prøveteknik, føring
af eksamensprotokol m. v.

Vedr. elevkredsen henledes opmærksom-
heden på, at ligesom i aftenskolen skal under-
visningen være tilrettelagt for voksne menne-
sker. Ethvert tilbud om prøveforberedende
undervisning bør indeholde fyldige oplysnin-
ger om undervisningens sigte og omfang samt
om eventuelle nødvendige forudsætninger
med hensyn til særlige kundskaber eller mo-
denhed. Der er i en prøveforberedende un-
dervisning adgang til afholdelse af de for-
nødne standpunktprøver; ingen elevemner
bør på forhånd afvises fra en prøvefor-
beredende undervisning. Opmærksomheden
henledes på muligheden for et samarbejde
med ungdomsskolens prøveforberedende un-
dervisning.

Vedr. elevbetalingen gælder de for aften-
skolen fastsatte regler; man henstiller, at
elevgebyr o. lign. indenfor denne uddannelse
fastsættes til det lavest mulige, samt at kom-

munerne i videst muligt omfang stiller lære-
midler og bøger til rådighed for deltagerne,
jfr. i øvrigt tilskudsmulighederne, afsnit V,
side 82.

Vedr. lokalerne stilles der i den prøvefor-
beredende undervisning ofte krav om faglo-
kaler og særligt undervisningsudstyr. Efter
udvalgets opfattelse bør den prøveforbere-
dende undervisnings behov for faglokaler
imødekommes på linje med ungdomsskole-
undervisningens lokalebehov forud for de
øvrige fritidsundervisningsformers behov.

Vedr. lærernes kvalifikationer præciseres
kravene til lærergodkendelse til: fornødne
forudsætninger for at undervise og særlig
uddannelse eller grundige undervisningser-
faringer i vedkommende fag eller fagkom-
bination. Dersom der på forberedelseskursus
gives undervisning, der sigter mod andre prø-
ver end teknisk forberedelseseksamen eller
statskontrollerede prøver som ved udgangen
af 9. eller 10. klasse, må det endvidere være
et krav, at vedkommende lærer skal kunne
godkendes af vedkommende uddannelses nor-
male undervisningstilsyn.

Vedr. tilsynet med forberedelseskursus fast-
sættes det, at det påhviler den godkendte
kursusleder at drage omsorg for, at gældende
bestemmelser om undervisningens gennem-
førelse overholdes, at vedkommende ung-
domsnævn fører tilsyn med den godkendte
leder, og at amtsungdomsnævnet i samar-
bejde med undervisningsministeriet, direkto-
ratet for ungdomsundervisningen fører tilsyn
med alle pædagogiske forhold ved et god-
kendt forberedelseskursus. Direktoratet fører
i fornødent omfang tilsyn i samarbejde med
andre undervisningstilsyn.

Vedr. tilskudsbetingelserne gælder det, at
undervisningen skal være gennemført i over-
ensstemmelse med den godkendte undervis-
ningsplan, men elevtalsgennemsnitsbestem-
melsen foreslår man afløst til fordel for en
ordning, hvorefter vedkommende kommune
forpligtes til at etablere forberedelsesunder-
visning, hvis der melder sig mindst 10 ele-
ver.

Vedr. tilskuddet og dets beregning henvi-
ses til de for aftenskolen fastsatte regler, med
den tilføjelse, at udvalget foreslår, at der
gives mulighed for godtgørelse af rejseud-
gifter til eleverne efter de for ungdomssko-
lens elever gældende regler.
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Vedr. godkendelse af prøveforberedende
undervisning henlægges denne til direktora-
tet for ungdomsundervisningen, der ved un-
dervisning ud over direktoratets fagområder
i alle tilfælde samarbejder med vedkommen-
de godkendelsesmyndighed, undervisningstil-
syn m. v.

Vedr. initiativtager-problemerne henvises
til afsnit II, side 52, men det må understre-
ges, at der påhviler amtsungdomsnævnene en
særlig forpligtelse til at medvirke til, at men-
nesker med behov for prøveforberedende un-
dervisning så vidt muligt får adgang til en
sådan.

Et mindretal (Baunsgaard) ønsker at un-
derstrege, at det ved forberedelseskursus, der
er noget helt nyt under denne lov, i særlig
grad må påses, at der ikke administrativt og
pædagogisk opstår vanskeligheder ved af-
grænsningen af kompetenceområderne mel-
lem centraladministrationens direktorater.

7. Specialundervisning.
For specialundervisning for handicappede på
særlige kursus - der er en nydannelse inden
for fritidsundervisningen - foreslås følgende:

Vedr. undervisningens indhold: Der kan
inden for rammerne af den nye lov arrange-
res specialundervisning for følgende grupper
af handicappede:

læseretarderede
bevægelseshæmmede
svagthørende
svagtseende
talehæmmede
intelligensretarderede.

Undervisning af psykisk afvigende forestås
af de under de pågældende ministerier sor-
terende forsorgsgrene.

Vedr. elevkredsen kan det fastslås, at alle
handicappede inden for ovennævnte grupper,
der ikke kan følge en almindelig undervisning
med tilstrækkeligt udbytte, er berettiget til
specialundervisning. Ved handicappede for-
stås mennesker, der har deltaget i folkesko-
lens specialundervisning eller tidligere er un-
dervist ved særforsorgens foranstaltning, eller
mennesker, hvis behov for specialundervis-
ning er konstateret af en sagkyndig. Der skal,
før taleundervisning påbegyndes, foreligge
udtalelse fra læge, hvoraf det fremgår, at tale-
undervisning er tilrådelig.

Vedr. tilbuddet om specialundervisning
henvises til afsnit II. 2, side 53, om fritidsun-
dervisningens initiativtagere, men det må un-
derstreges, at det påhviler såvel kommunale
ungdomsnævn som amtsungdomsnævn at bi-
drage til, at behovet for specialundervisning
dækkes i videst muligt omfang.

Vedr. elevbetaling henvises til det for for-
beredelseskursus anførte.

Vedr. lærerkvalifikationer: Specialunder-
visning gives af lærere med særlig uddannel-
se. Som mindstefordring for sådan særlig
uddannelse kan anføres følgende:

For undervisning af læseretarderede kræves
en uddannelse svarende til Danmarks Lærer-
højskoles kursus i undervisning af læseretar-
derede.

For undervisning af intelligensretarderede
kræves en uddannelse svarende til Danmarks
Lærerhøjskoles kursus i undervisning af in-
telligensretarderede.

De nævnte to uddannelser forventes frem-
tidigt afsluttet med prøve, der da må fordres
bestået. — Specialundervisning som liniefag
eller pædagogisk speciale på seminarierne be-
tragtes normalt som fyldestgørende uddan-
nelse til undervisning af læseretarderede og af
intelligensretarderede.

For undervisning af talehæmmede og svagt-
hørende kræves enten bestået eksamen fra
Danmarks Lærerhøjskole som tale-hørepæda-
gog eller autorisation meddelt af Almindelig
Dansk Lægeforening.

For specialundervisning af bevægelseshæm-
mede og svagtseende foreligger der i øjeblik-
ket ikke bestemte uddannelser. Lærergodken-
delse må derfor i hvert enkelt tilfælde fore-
lægges undervisningsministeriet, direktoratet
for ungdomsundervisningen, der afgør sagen
efter forhandling med undervisningsinspektø-
ren for specialundervisning. Fra efteråret
1965 vil der ved Danmarks Lærerhøjskole
blive tilrettelagt uddannelser for lærere, der
underviser disse kategorier af handicappede.

Tvivlstilfælde forelægges direktoratet for
ungdomsundervisningen, der afgør sagen ef-
ter forhandling med undervisningsinspektø-
ren for specialundervisning.

Vedr. tilsynet med specialundervisning
gælder de for aftenskolen fastsatte regler
med den tilføjelse, at tilsynet med den pæ-
dagogiske virksomhed påhviler amtsung-
domsnævnet ved dettes konsulent, der, jfr.
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afsnit VI, side 86, i alle sager vedrørende
specialundervisning bør indhente erklæring
fra en konsulent for denne undervisning.
Tvivlstilfælde forelægges direktoratet for
ungdomsundervisningen.

Vedr. tilskudsbetingelserne kan der i det
hele henvises til det for forberedelseskursus
anførte, idet dog det elevantal, der udløser
en forpligtelse til at etablere kursus for spe-
cialundervisning, sættes til 2 for hver spe-
cialundervisningsdisciplin.

Vedr. tilskuddet og dets beregning henvi-
ses til afsnit III. A. 2, side 61 f.; der ydes til
kursus for specialundervisning tilskud til læ-
rerløn, lederhonorar og rejsegodtgørelse for
lærere. I det tilskudsberettigede timetal kan
der medregnes indtil 5 timer pr. år pr. elev til
skolepsykologisk rådgivning. Udvalget fore-
slår, at der gives eleverne i specialundervis-
ning mulighed for kørselsgodtgørelse efter
de regler, der er gældende for ungdomssko-
lens elever.

8. Kursus for erhvervsmæssig efteruddannelse.
Udvalget har foreslået denne skoleform, dels
som et tilbud til alle kredse i erhvervslivet,
dels som en afløsning af de landbrugsfaglige
skoler i henhold til gældende lovs § 40. For
denne skoleform foreslås følgende regler:

Vedr. undervisningens sigte og indhold:
Formålet med kursus er alene at skabe mu-
lighed for en erhvervsmæssig efteruddannel-
se, som vedkommende brancheområdes lands-
organisationer vil kunne stå inde for i hen-
seende til niveau, kvalitet og anvendelig-
hed. Kursus for erhvervsmæssig efteruddan-
nelse skal tilrettelægges således, at deltager-
ne kan følge den i deres fritid. Erhvervsud-
dannelse, som henhører under anden lovgiv-
ning, f. eks. lærlingelovgivningen, bestemmel-
serne om kortere tekniske uddannelser, lov-
givningen om uddannelse af ikke-faglærte
arbejdere eller bestemmelserne for efterud-
dannelse af faglærte arbejdere, vil ikke kun-
ne godkendes i henhold til nærværende be-
stemmelser.

Der er i øvrigt ikke fastsat begrænsning
hverken for så vidt angår emne- eller fag-
kredsen eller for antallet af lærere og in-
struktører.

Der er adgang til supplerende aftenhøj-
skoleundervisning på ikke under 10 timer.

Vedr. kravet om offentlighed i undervis-

ningen forudsættes dette opretholdt, jfr. i
øvrigt de for aftenskolen gældende bestem-
melser.

Vedr. elevbetaling: Den arrangerende sko-
le opkræver, som for aftenskolen, et admini-
strationsgebyr. Udgifter til eventuelle lære-
midler afholdes fuldt ud af eleverne.

Vedr. lokalerne: Da en erhvervsmæssig
efteruddannelse ofte vil kræve særligt under-
visningsudstyr m. v., vil der kunne dispense-
res fra hovedreglen om, at de forskellige for-
mer for fritidsundervisning skal henlægges
til offentlige lokaler.

Vedr. lærerkvalifikationerne: For at opnå
godkendelse skal en lærer dels være i besid-
delse af de fornødne forudsætninger for at
undervise, dels kunne dokumentere tilstræk-
kelig faglig uddannelse og viden. Tvivlstil-
fælde afgøres af undervisningsministeriet ef-
ter udtalelse fra vedkommende brancheom-
rådes hovedorganisationer.

Vedr. tilsyn med undervisningen opdeles
dette i et administrativt tilsyn, som forestås
af lederen og vedkommende ungdomsnævn,
og et fagligt tilsyn, der tilrettelægges af ved-
kommende brancheområdes organisationer
på stedet.

Vedr. tilskudsbetingelserne samt tilskuddet
og dets beregning henvises til de for aftensko-
len gældende bestemmelser.

9. Brevskoler.
Aftenskoleudvalget har overvejet hele brev-
skoleundervisningens stilling, herunder brev-
undervisningens indpasning i den alminde-
lige undervisningsstruktur og spørgsmålet om
tilskudsordningens opbygning — problemer,
der til dels rækker ud over ungdoms- og af-
tenskolelovgivningen. I denne forbindelse be-
mærkes, at brevundervisning efter udvalgets
opfattelse tillige er en naturlig opgave for
skoler og læreanstalter, og det må forventes,
at denne særlige undervisningsform frem-
over vil vinde indpas i skolernes og lærean-
stalternes studieordning.

Udvalget har imidlertid ikke kunnet fær-
diggøre sine overvejelser om disse principi-
elle brevskolespørgsmål, men man henstiller,
at disse videreføres i Kontaktudvalget for
Undervisningsspørgsmål, der i øvrigt arbej-
der med brevskoleundervisningens proble-
mer. Man har ved den forestående lovæn-
dring koncentreret sig om mulighederne for
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i videst muligt omfang at sikre brevskoleele-
ver en betryggende garanti for undervisnin-
gens værdi og kvalitet m. v.

Under indtryk af, at undervisningsmini-
steriets bekendtgørelse om tilsyn med brev-
undervisningen er udfærdiget i januar 1962,
og at de af undervisningsministeriet, direkto-
ratet for ungdomsundervisningen, fastsatte
vejledende vilkår for godkendelse af brevsko-
ler først er udarbejdet i efteråret 1963, jfr.
herved den som bilag 17 optagne status
pr. 1. december 1964 i arbejdet med statskon-
trol af brevskoler, har man overvejet, om man
burde foreslå de gældende regler om brev-
skoler opretholdt uændret endnu en periode,
således at man kunne indhøste erfaringer om
virkningerne heraf. For at vente en periode
taler også den omstændighed, at der selvsagt
endnu ikke har kunnet danne sig nogen
praksis med hensyn til bødebestemmelsen i
§ 17 i loven af 4. juni 1964 om godkendelse
af handelsskoler, tekniske skoler samt ma-
skinmester- og maskinistskoler og tilskud m.
v. til disse skoler, jfr. om denne bestemmelse
nedenfor.

Udvalget har dog ment, at det ville være
ønskeligt allerede nu at foreslå fastsat be-
stemmelser, der yderligere kunne virke for at
højne brevskolernes standard. På denne bag-
grund har man drøftet følgende mulige for-
anstaltninger:

a. En almindelig godkendelsesordning.
b. En almindelig forbudsordning.
c. Strafansvar for urigtig avertering samt en

udbygning af den frivillige statskontrol,
eventuelt kombineret med statstilskud.

a: en almindelig godkendelsesordning i lighed
med den i Norge gældende.

Ifølge den norske lov af 12. november
1948 om brevskoler er det en betingelse for
oprettelse af brevskoler, at skolen godkendes
af det offentlige. Den fornødne godkendelse
af en brevskole meddeles af kirke- og under-
visningsdepartementet, der til hjælp ved til-
synet med brevskolerne har et brevskoleråd
på 5 medlemmer. Departementet kan kræve
en brevskole nedlagt, såfremt den har påbe-
gyndt sin virksomhed uden godkendelse, ikke
er fremkommet med begærede oplysninger
eller ikke har rettet sig efter de krav, de-
partementet har stillet. Der er fastsat bøde-
straf for forsætlig eller uagtsom overtrædelse

af loven eller af departementets påbud i med-
før af loven.

Til brevskolerådet er knyttet konsulenter,
som yder bistand ved kontrollen med brev-
skolerne; ved lov af 2. juni 1960 bestemtes,
at stortinget skulle fastsætte i brevskolerå-
dets budget, hvor stor en del af udgifterne
med denne kontrol skolerne skulle dække -
i praksis har man siden 1951/52 pålagt brev-
skolerne at betale halvdelen af udgifterne til
konsulentvirksomheden.

Udvalgets flertal har været betænkelig ved
at gå ind for en sådan godkendelsesordning.
Man har overvejet, om et krav om forudgå-
ende godkendelse af brevskoler ville være i
strid med forbudet mod censur i grundlo-
vens § 77; efter en undersøgelse af dette
spørgsmål er man dog nået til det resultat,
at et almindeligt godkendelseskrav næppe vil
være grundlovsstridigt, men man har dog
alligevel ikke ønsket at gå ind for en så vidt-
gående kontrolbestemmelse, idet man her-
ved navnlig har lagt vægt på den mangeåri-
ge tradition for fri undervisning her i landet.

b: En almindelig forbudsordning, hvorefter
undervisningsministeren kunne nedlægge for-
bud mod brevskoleundervisning, som ikke
svarer til, hvad den giver sig ud for, eller til
den betaling, der kræves. Overtrædelse af et
sådant forbud skulle kunne straffes med
bøde.

En sådan forbudsregel var medtaget i det
af undervisningsministeriet i 1952/53 frem-
satte forslag til lov om ungdomsundervisning
m. v.; efter folketingsudvalgets ønske stillede
ministeren imidlertid ændringsforslag, hvor-
efter bestemmelsen udgik, da den ville give
ministeren beføjelser ud over det af loven i
øvrigt omfattede område.

En forbudsregel var ligeledes medtaget i
et af ministeriet udarbejdet udkast til lov om
ungdomsskoler og aftenskoler m.v. (1959/
60); efter forhandling med justitsministeri-
ets lovkontor, som fandt adgangen til et rent
administrativt forbud betænkelig og derfor
foreslog indføjet en bestemmelse om, at mi-
nisteriet, når vedkommende brevskole øn-
skede det, skulle anlægge sag mod skolen i
den borgerlige retsplejes former, udelod man
imidlertid forbudsbestemmelsen i det lovfor-
slag, der blev forelagt folketinget.
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Når udvalget ikke er gået ind for, at der
på ny fremsættes forslag om en alminde-
lig forbudsordning, har dette flere grunde.
Man måtte således fastsætte klare kriterier
for, hvilke krav af pædagogisk og økonomisk
karakter, der måtte fordres opfyldt, for at en
brevskoles undervisning kunne anses lor at
svare til, hvad den giver sig ud for, og til
den betaling der kræves. Disse kriterier ville
man under hensyn til de eksisterende brev-
skolers forskelligartede størrelse og struktur
have vanskeligt ved at opstille, idet man i
hvert fald på nuværende tidspunkt næppe
har fuldt tilstrækkelige erfaringer på dette
område. Endvidere ville bevisbyrden for, at
de på grundlag af disse kriterier fastsatte be-
stemmelser var rimelige, og at de var over-
trådt på en sådan måde, at nedlæggelse af
forbud var påkrævet, påhvile ministeriet, idet
man antagelig må godtage det af justitsmi-
nisteriet fremsatte synspunkt, at det påhviler
ministeriet og ikke vedkommende brevskole
at føre bevis for eventuelle utilstedelige for-
hold. Endelig ville man give undervisnings-
ministeren beføjelser ud over det af loven i
øvrigt omfattede område. Udvalget har der-
for ikke ment at kunne gå ind for en almin-
delig forbudsordning.

c: Ved overvejelsen af, hvorledes man da kan
modvirke uheldige forhold på brevskoleunder-
visningens område, har man drøftet følgende
mulige forholdsregler:

1°) en udvidelse af bødebestemmelsen i §
17 i lov nr. 191 af 4. juni 1964 om godken-
delse af handelsskoler, tekniske skoler samt
maskinmester- og maskinistskoler og tilskud
m. v. til disse skoler. Bestemmelsen har føl-
gende ordlyd:

»Den, der uden at have opnået godkendelse ef-
ter § 1 eller ret til betegnelsen »statskontrolleret« i
medfør af loven om ungdomsskoler og aftenskoler
m. v. i annoncer, reklamer eller på lignende måde
averteret med uddannelser, der fører til godkendte
prøver eller eksaminer indenfor de af nærværende
lov omfattede skoleområder, straffes med bøde.

Stk. 2. Er lovovertrædelsen begået af et aktiesel-
skab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar
pålægges virksomheden som sådan.«

Udvalget foreslår en lignende bødebestem-
melse optaget i den nye lov om fritidsunder-
visning, således at strafansvar kan pålægges

også den, der uden at have opnået godkendel-
se efter § 1 i loven af 4. juni 1964 eller ret til
betegnelsen »statskontrolleret« averterer med
uddannelser, der fører til andre godkendte
prøver eller eksaminer end de af nævnte lov
omfattende skoleområder.

Som et alternativt forslag har udvalget
overvejet et mere generelt forbud mod mis-
visende avertering. Dette forbud kunne lor-
muleres således:

»Såfremt en brevskole ved avertering gi-
ver urigtige eller utilstrækkelige oplysninger
om et brevkursus eller oplysninger, der uden
at være urigtige dog er egnede til at vildlede
med hensyn til kursus' sværhedsgrad, længde,
pris eller andre for bedømmelsen af kursus
væsentlige forhold, kan undervisningsmini-
steren pålægge vedkommende skole at stand-
se sådan avertering og at korrigere eller sup-
plere de givne oplysninger.

Stk. 2. Overtrædelse af pålæg i medfør
af stk. 1 medfører straf af bøde. Er overtræ-
delsen begået af et aktieselskab, andelssel-
skab eller lignende, kan bødeansvar pålægges
virksomheden som sådan.«

Et sådant forbud mod misvisende averte-
ring omfatter alle brevskoler, såvel statskon-
trollerede som ikke-statskontrollerede, men er
naturligvis i første række rettet mod de sid-
ste.

En bestemmelse om strafansvar for urigtig
avertering indeholdes til eksempel også i § 4,
stk. 7, i lov nr. 209 af 11. juni 1954 om apo-
tekervæsenet, således som denne er ændret
ved lovbek. nr. 248 af 2. juli 1962.

Et sådant forbud ville omfatte enhver
form for misvisende avertering og ville der-
for for så vidt være strengere end en udvi-
delse af bødebestemmelsen i § 17; til gen-
gæld skulle bestemmelsen administreres lem-
peligere, idet brevskolen først efter overtræ-
delse af et ministerielt pålæg om at ophøre
med den ukorrekte avertering ville ifalde
strafansvar. Man er dog veget tilbage for
på nuværende tidspunkt, hvor man står over-
for problemet om brevundervisningens ind-
pasning i den almindelige undervisnings-
struktur, at foreslå denne strengere bestem-
melse indført.

I denne forbindelse har udvalget overvejet,
om man burde stille forslag om forbud mod
tegning af brevskolekontrakter ved hjælp af
akkvisitører; ofte presses en elev ind i et kur-
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sus, han ikke magter, af en erfaren sælger,
og man ville utvivlsomt ved et sådant for-
bud kunne forhindre mange kontrakter om
kursus, som eleven åbenbart ikke har mulig-
hed for at folge; når man dog ikke stiller
forslag om et forbud, skyldes det, at et sådant
muligvis kan omgås; brevskolerne ville kun-
ne hævde, at deres repræsentanters virksom-
hed ikke gik ud på akkvisition - altså salg -
men på konkret vejledning om, hvorvidt ele-
ven kunne anses for at have det fornødne
grundlag for at kunne følge et givet kursus,
altså en undervisningsvejledning.

2°) en udbygning af den frivillige stats-
kontrol eventuelt kombineret med statstil-
skud.

Medens man i loven om ungdomsskoler og
aftenskoler m. v. nu opererer med to begre-
ber, nemlig dels statskontrollerede og dels
statstilskudsberettigede brevskoler, bør man
efter udvalgets opfattelse ved den forestå-
ende lovrevision samordne disse to begreber.
Det primære må her være statskontrolbe-
grebet, og da det efter udvalgets forslag fort-
sat skal være en frivillig sag for en brevskole,
om den vil underkaste sig den omfattende
kontrol, der er nødvendig for at opnå beteg-
nelsen statskontrolleret, må man søge til stats-
kontrollen at knytte så mange fordele, at det
skulle animere de flest mulige brevskoler til
at lade sig kontrollere. Den væsentligste for-
del ligger måske nok i selve betegnelsen, men
det forekommer rimeligt også at gøre retten
til statstilskud betinget af, at skolen er stats-
kontrolleret.

For modtagelse af statstilskud bør det der-
for være en betingelse, at skolen har opnået
ret til betegnelsen statskontrolleret, men her-
udover bør andre betingelser være opfyldt,
og her har udvalget fundet det naturligt i
det væsentlige at opretholde de i gældende
lov og bekendtgørelser fastsatte betingelser.
For så vidt angår størrelsen af tilskuddet
stiller udvalget sig velvilligt overfor tanken
om en noget højere betaling pr. rettet brev,
(en forhøjelse på 25-40%) - ligesom man
foreslår tilskudssatsen bundet til et grundbe-
løb plus et pristalsreguleret tillæg. En even-
tuel højere sats for undervisning i aftenhøj-
skolefag må overvejes.

Herudover henstiller udvalget, at det over-
vejes at soge tilvejebragt hjemmel for ydelse

af statstilskud til en vis del af brevskolernes
administrationsudgifter.

Forinden udvalget er nået frem til det an-
førte, har man dog nøje overvejet andre til-
skudsmuligheder. Man har således drøftet,
om der var mulighed for enten at gøre under-
visningen helt gratis for eleverne, således som
det er tilfældet med undervisningen inden for
en række andre områder, eller dog at yde ele-
ven statstilskud til dækning af kursusafgiften
med beløb, der fastsættes som en procentdel
af kursusafgiften, eventuelt således at pro-
centsatsens størrelse skulle afhænge af elevens
(eventuelt hans forældres) økonomiske for-
hold. Begge disse støtteordninger måtte dog
forudsætte en vidtgående kontrol fra statens
side med brevskolernes økonomiske forhold,
idet det formentlig måtte være en forudsæt-
ning, at undervisningsministeriet godkendte
afgiften for hvert enkelt kursus, hvortil der
ydedes en så betydelig støtte, ligesom der sik-
kert også måtte stilles krav om, at brevskolen
var en selvejende institution med vedtægter
godkendt af undervisningsministeriet.

I denne forbindelse har man bl. a. ind-
hentet oplysning om den inden for Forsva-
rets civilundervisning gældende ordning,
hvorefter civilundervisningen betaler kursus
for eleven, dersom denne gennemfører kur-
sus; gennemfører eleven ikke, betaler civil-
undervisningen kun beløb, der overstiger 50
kr., medens kursusudgifter på indtil 50 kr.
betales af eleven selv ved indeholdelse i løn
og eventuelt hjemsendelsespenge/bonus, med-
mindre undladelsen af at gennemføre kursus
skyldes forhold, der var uforudseelige for ele-
ven ved indmeldelsestidspunktet, og hvor-
over han ikke ved undervisningens ophør er
herre. Civilundervisningen skal godkende
hvert enkelt kursus med hensyn til fagligt
indhold, pædagogisk kvalitet, pris m. v., og
den har pligt til at søge at sikre, at eleven
er i stand til at følge kursus.

Udvalget har med megen interesse bemær-
ket sig denne ordning og især den grund-
tanke, at tilskud kun bør ydes til elever, der
gennemfører kursus. Imidlertid har man ikke
ment at kunne skitsere nogen egentlig stats-
tilskudsordning til eleven; en gennemgang
af nogle brevskolers driftsregnskaber og sta-
tus har vist så forskellige forhold, at det
ikke har været muligt at nå til et entydigt
grundlag for en elevtilskudsordning.
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For at kunne påbegynde et forsøgsarbejde
på dette område foreslår man dog, at der
skabes hjemmel for undervisningsministeren
til som en forsøgsordning at kunne yde stats-
tilskud til elever, der deltager i erhvervskur-
sus eller kursus, der leder til anerkendte prø-
ver eller eksaminer; tilskuddet skal anvendes
til delvis dækning af kursusafgiften, ligesom
der skal åbnes mulighed for i særlige tilfælde
at yde tilskud til rejseudgiften og til kost-
skoleophold i tilfælde, hvor det er nødven-
digt for eleverne i et vist omfang at modtage
samlet undervisning på skoler el. lign.

Udvalget går tillige ind for, at der på lig-
nende måde skabes hjemmel for en forsøgs-
ordning, hvorefter der kan ydes særligt til-
skud til lærerledet korrespondance undervis-
ning, det vil sige delvis undervisning i brev-
skoleklasse under opsyn af lærer eller vej-
leder, og til en kombination af brevskole-
og kursusvirksomhed.

10. TV-kredse.
Som anført i afsnit A. 3, side 28 f., er aften-
skoleudvalget af den formening, at det vil væ-
re af betydelig værdi for folkeoplysningen, om
Danmarks Radio fortsætter — og yderligere
udbygger — TV-studiekreds-udsendelserne og
TV-undervisningen for voksne. Udvalget har
endvidere den opfattelse, at der må være
behov for en vis uddybning af synspunkter
i den enkelte TV-udsendelse. Man anbefa-
ler derfor, at der i den nye lov om fritids-
undervisning m. v. skabes godkendelses- og
tilskudsvilkår for et oplysningsarbejde, der er
en kombination af TV- og brevundervisning,
i den forstand at de gennem fjernsynet med-
delte synspunkter, kendsgerninger m. v. yder-
ligere suppleres og bearbejdes gennem korte
brevskoleinformationer og spørgsmål i tilslut-
ning til det sete, samt følges op af mulighed
for besvarelse af de stillede spørgsmål og
kontrol eller rettelse af de afgivne svar ved
kvalificerede brevskolelærere på statskontrol-
lerede brevskoler.

Som tilskudsvilkår for TV-kredsene, som
udvalget foreslår som betegnelse for dette
oplysningsarbejde, foreslås det, at der ydes
tilskud i forhold til antallet af indsendte og
rettede breve, samt at der, u. h. t. den betyde-
lige risiko, der vil være forbundet med et nyt
oplysningsarbejde af denne karakter inden
for en på finansloven fastsat bevilling, skabes

hjemmel for at yde tilskud også i forhold til
visse faste brevskoleudgifter, f. eks. fremstil-
lingsudgift pr. brev, administrationsudgift, til-
rettelæggelses-udgift og lign.

Følgende godkendelsesbetingelser må efter
udvalgets formening være forudsætning for
ydelse af tilskud:

a. Det skriftlige materiale (TV-brevene) til
TV-kredsene skal være udarbejdet enten
af en organisation med oplysningsarbejde
som hovedformål eller af en statskontrol-
leret brevskole.

b. Der skal være indhentet udtalelse fra
Danmarks Radio om, hvorvidt TV-bre-
vene er egnede til formålet, d. v. s. at de
er udarbejdet i så nær tilslutning til de
pågældende TV-udsendelser, at Dan-
marks Radio kan udtale sig til forbindel-
sen mellem TV-udsendelse og brev.

c. TV-brevene skal være udarbejdet i over-
ensstemmelse med gældende brevskolepæ-
dagogiske principper.

d. Den arrangerende brevskole skal i øvrigt
opfylde de krav, der stilles for at opnå
ret til at føre betegnelsen »statskontrolle-
ret brevskole«.

Da TV-kredsen forudsætter et intimt sam-
arbejde mellem på den ene side oplysnings-
arbejdets initiativtagere og på den anden
side Danmarks Radio, udtaler aftenskoleud-
valget overfor Danmarks Radio ønskelighe-
den af, at der tilvejebringes faste regler for
samarbejdet vedr. bl. a. emnevalg, udsendel-
sernes omfang og sendetidspunkter, en detal-
jeret orientering om udsendelsernes indhold
(senest 2—3, og helst 4 måneder før første-
udsendelse i en TV-serie), demonstrations-
forevisninger for de implicerede brevskole-
lærere samt for Danmarks Radios eventuelle
publikationsvirksomhed i forbindelse med
TV-udsendelserne.

Da udvalget må tillægge det afgørende
værdi, at tilbudene om brevundervisning di-
stribueres på mange måder, således at også
mennesker, der ikke søger aftenskoler eller
har forbindelse med oplysningsorganisatio-
ner el. lign., får let adgang til tilbudene -
og da udvalget må anse det for betydnings-
fuldt, om såvel Danmarks Radio og brev-
skoleinitiativtagerne i deres samarbejde om
forberedelserne til oplysningsarbejdet — som
seerne i deres brug af oplysningsarbejdet får
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adgang og bistand til supplerende litteratur
- skal man overfor folkebibliotekerne udtale
ønskeligheden af, at der skabes faste regler
for distribuering af TV-brevene gennem alle
folkebiblioteker, biblioteksbistand til såvel
Danmarks Radio som de initiativtagende
brevskoler ved udformningen af breve m. v.
samt særlig biblioteksbistand og udvidede
servicemuligheder overfor seerne i forbindelse
med de enkelte udsendelsesrækker. De for
TV-kredsene foreslåede regler bør også kun-
ne bringes i anvendelse for radiostudiekredse
o. lign.

11. Fritidsgrupper.
Fritidsgrupper er en oplysningsform, hvor der
stilles en kvalificeret instruktør samt værk-
tøj og inventar i et passende lokale til rå-
dighed for en hobbypræget virksomhed i én
eller flere af følgende fag- eller emnegrup-
per: Husflid og sløjd, håndarbejde, form-
ning, tekniske og mekaniske emner, amatør-
teater, sang og musik, samt for ældre — for
eksempel folkepensionister - i alle aftensko-
lens fag og emner.

Det er karakteristisk for virksomheden i en
fritidsgruppe, at det er den enkelte deltager,
der selv fastsætter målsætningen for sit virke
inden for vedkommende emne eller fag. Der
kræves således ikke undervisningsplan eller
en egentlig undervisning i en fritidsgruppe.

Vedr. krav om offentlighed, indskrivnings-
gebyr, læremidler, lærerkvalifikationer, loka-
ler og tilsyn henvises til de for aftenskolen
anførte bestemmelser.

Der er adgang til supplerende aftenhøj-
skoleundervisning på ikke under 10 timer.

Vedr. tilskudsbetingelserne gælder de for
aftenskolen fastsatte bestemmelser, idet dog
elevtalsgennemsnittet sættes til mindst 12 un-
der hensyn til, at der ikke stilles krav om
egentlig undervisning. I fritidsgrupper spe-
cielt tilrettelagt for bevægelseshæmmede kan
man gå ned til et elevtalsgennemsnit på
mindst 8.

Vedr. tilskudet og dets beregning henvises
til de for aftenskolen fastsatte bestemmelser
med den tilføjelse, at deltagere i fritidsgrup-
per - bortset fra folkepensionister - udover et
evt. indskrivningsgebyr skal dække en nær-
mere fastsat del af instruktøraflønningen.

Vedr. initiativtagerne henvises til afsnit
II, side 52 f.

12. Oplysningsarbejde for søfarende.
Som en naturlig forlængelse af udvalgets be-
stræbelser for at udbygge oplysningsarbej-
dets berøringsflade har man overvejet at
skabe mulighed for iværksættelse af et op-
lysningsarbejde for søfarende inden for ram-
merne af den kommende lov.

De søfarende har på grund af deres er-
hvervs karakter hidtil været forhindret i at
modtage ordinær undervisning tilrettelagt i
henhold til loven om ungdomsskoler og af-
tenskoler m. v. En række af de gældende be-
stemmelser vedrørende godkendelse, tilskud
og tilsyn forhindrer naturligt iværksættelse
af et sådant oplysningsarbejde.

Man har derfor undersøgt, hvorvidt der
for søfarende var behov for et undervis-
nings- og oplysningsarbejde, og i bekræften-
de fald hvorledes dette bedst kunne tilrette-
lægges og gennemføres.

Man har haft drøftelser med repræsentan-
ter for Dansk Skibsførerforening, Dansk Styr-
mandsforening, Dansk Sø-Restauratørfor-
ening, Handelsflådens Velfærdsråd. Maskin-
mestrenes Forening, Radiotelegrafistforenin-
gen af 1917, Søfyrbødernes Forbund og Sø-
mændenes Forbund.

Fra samtlige organisationer blev det frem-
hævet, at der var behov for et oplysnings-
arbejde for søfarende.

Udvalgets forslag vedrører:

a. Elevemner.
b. Lærerkvalifikationer.
c. Oplysningsformer.
d. Initiativtagere.
e. Administration.
f. Tilskud.
g. Tilsyn,
h. Elevtal.

a. Elevemner. Man har fra første færd
forestillet sig oplysningsarbejdet skabt som
en mulighed for undervisning for de menne-
sker, der befinder sig ombord på skibene, og
som er udelukket fra at deltage i nogen form
for regelmæssig undervisning i land.

Under drøftelserne med de søfarendes or-
ganisationer er der imidlertid blevet fremsat
ønske om, at adgangen til et oplysningsar-
bejde for søfarende med dette arbejdes sær-
lige vilkår skulle stå åben for samtlige per-
soner, der betaler sømandsskat.



51

Man ville derved give søfarende, som på
grund af ferie eller lignende midlertidigt var
afmønstrede, mulighed for at deltage i kur-
susvirksomhed på land (f. eks. kursus for er-
hvervsmæssig efteruddannelse).

Udvalget mener dog, at oplysningsarbej-
det alene bør være en undervisningsmulig-
hed for personer, der på grund af deres er-
hvervs karakter er forhindret i at modtage
almindelig fritidsundervisning. Organisatio-
ner, der ønsker etableret kursusvirksomhed i
land, vil efter udvalgets opfattelse have til-
strækkelige muligheder derfor i de af udval-
get i øvrigt foreslåede former for fritidsun-
dervisning.

b. Lærerkvalifikationer. Det må formo-
des, at der ombord på ethvert skib findes
personer, der fagligt er kvalificeret til at give
undervisning i ét eller flere fag. Derimod kan
det måske blive vanskeligt at finde under-
visere, der også er i besiddelse af de fornødne
pædagogiske kvalifikationer. Men under for-
udsætning af en rimelig udbygning af oplys-
ningsarbejdet kan dette problem antagelig
løses tilfredsstillende, idet man for søfarende,
der i deres fritid virker som lærere og in-
struktører, kan arrangere lærerkursus etc. Det
må i denne forbindelse noteres som noget
meget værdifuldt, at de respektive organi-
sationer har udtrykt villighed til også på
dette punkt at yde støtte og hjælp. Det må
understreges, at ængstelsen for ikke straks
at få pædagogisk velkvalificerede undervi-
sere ikke bør bremse det påtænkte arbejde.

c. Oplysningsformer. Udvalget er af den
opfattelse, at samtlige foreslåede oplysnings-
former — bortset fra folkeuniversitetsvirksom-
heden — for så vidt må kunne bringes i an-
vendelse også ombord på skibe.

Men det erkendes, at det dog kan være
vanskeligt at sondre nøjagtigt mellem aften-
skoler, aftenhøjskoler, studiekredse og fore-
dragsrækker, hvorfor udvalget foreslår en
forenkling på dette punkt derved, at de fire
nævnte oplysningsformer drives på samme
vilkår og under samme navn, studiecirkler,
og således, at alle emner kan godkendes.

For de øvrige skoleformer gøres følgende
bemærkninger:

Forberedelseskursus. Kursusdeltagerne mod-
tager undervisning ombord, men må indstille
sig til eksamen på et godkendt kursus i land.

Kursus for erhvervsmæssig efteruddannel-
se. Der henvises i det hele til det ovenfor
under afsnit B. 8, anførte.

Brevundervisning for grupper. Da der bl.
a. af Handelsflådens Velfærdsråd udføres et
stort og påskønnelsesværdigt arbejde med
orientering og igangsættelse af individuel
brevundervisning, finder udvalget det rig-
tigst at foreslå, at brevundervisning efter de
for søfarende specielt gældende regler kun
godkendes i grupper.

Specialundervisning. På grund af det for-
modede behov for specialundervisning også
for søfarende er denne skoleform medtaget,
men sådanne kursus vil dog formodentlig
blive vanskelige at få etableret, i særdeles-
hed på grund af det begrænsede antal eg-
nede lærere.

d. Initiativtagere. Udvalget peger på det
ønskelige i, at organisationer og institutioner
med tilknytning til søfarten enten selv ta-
ger et initiativ ved etableringen af under-
visnings- og oplysningsarbejdet, eller også
støtter et lokalt initiativ. Som initiativtagere
eller støtte-organisationer kan f. eks. foreslås
Foreningen til Søfartens Fremme, Handels-
flådens Velfærdsråd og Søfartens Bibliotek.

e. Administration. Da sædvanlig godken-
delsespraksis med ansøgning gennem nævn
og kommunalbestyrelser m. v. ikke kan brin-
ges i anvendelse ved iværksættelse af op-
lysningsarbejde for søfarende, foreslår man,
at godkendelsesmyndigheden henlægges alene
til undervisningsministeriet, direktoratet for
ungdomsundervisningen.

Det må dog anses for ønskeligt, at der
findes et indstillende organ med kendskab til
de enkelte skibe og disses besætning. Han-
delsflådens Velfærdsråd må anses for særlig
egnet til at varetage en sådan opgave — f.eks.
har rådet oversigt over de enkelte skibes dag-
lige positioner, afsejlingstidspunkter m. v.
Man foreslår derfor, at oplysningsarbejde
for søfarende godkendes af direktoratet for
ungdomsundervisningen efter indstilling fra
Handelsflådens Velfærdsråd.

Ansøgning om godkendelse bør underskri-
ves af samtlige deltagere samt af lederen.

/. Tilskud. Udvalget finder det betænke-
ligt at gøre brug af en tilskudsordning, der
bygger på tilskud fra deltagernes hjemkom-
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muner. Andre fordelingsmuligheder er ble-
vet overvejet: sømandsskattekontoret kunne
foretage fordelingen, kommunen, hvor det
pågældende skib er indregistreret, eller hav-
nebyerne efter årlig tonnage i havnen. Men
samtlige ordninger ville medføre en dyr og
besværlig administration.

Der er derfor blandt udvalgets medlem-
mer enighed om at foreslå, at staten over-
tager samtlige tilskudsforpligtelser.

g. Tilsyn. Det vil være naturligt, at hol-
dets/holdenes leder fører tilsyn med lærer,
dagboger m. v. Samtidig bør der etableres et
administrativt tilsyn. Udvalget foreslår, at
skibsføreren eller en af denne udpeget person
bemyndiges til at varetage denne opgave.

h. Elevtal. Under hensyntagen til det rin-
ge antal elevemner må det anses for rime-
ligt, at et elevtalsgennemsnit på 4 (for spe-

cialundervisning og for forberedelseskursus
dog 2) sættes som minimum for opnåelse af
tilskud.

13. Supplerende kulturelle arrangementer.
Som en udbygning af princippet i gældende
lovs § 14, stk. 3, hvorefter der kan ydes til-
skud indenfor nærmere fastsatte rammer til
indkaldelse af fremmede foredragsholdere til
oplysende foredrag som supplement til en af-
tenskole - eller aftenhøjskoleundervisning -
foreslår udvalget, at nævn og skoler - i fæl-
lesskab, hvor det er naturligt - får mulighed
for at arrangere supplerende kulturelle arran-
gementer f. eks. foredrag, filmrækker, kunst-
udstillinger, koncerter m. m. i tilslutning til
fritidsundervisningen.

Udgiften til sådanne supplerende kultu-
relle arrangementer bæres inden for nærme-
re fastsatte rammer ligeligt af deltagere, ved-
kommende kommune og staten.

I. Fritidsundervisningens initiativtagere.

Det har været drøftet indgående i udvalget,
hvorledes man mest hensigtsmæssigt kunne
sikre den største udbredelse af folkeoplysnin-
gen og undervisningen inden for rammerne
af den kommende lov om fritidsundervis-
ning.

Det største problem i denne forbindelse er
efter udvalgets opfattelse at skabe regler, der
i videst muligt omfang sikrer tilvejebringel-
sen - og fastholdelsen - af et tilstrækkeligt
antal initiativtagere på de af loven omhand-
lede undervisnings- og oplysningsområder.
Sådanne regler må søges udformet således,
at de først og fremmest opmuntrer til, at
der tages et initiativ i de flest mulige egne af
landet, og at dette rettes til den størst mulige
befolkningskreds.

Man har i udvalget overvejet, om det var
muligt så at sige at fordele undervisnings- og
oplysningsopgaverne efter deres indhold og
karakter mellem de forskellige initiativtage-
re, så at man om muligt kunne undgå, at
der ét sted var for mange, andetsteds for få,
der tog disse opgaver op. Disse overvejelser
har affødt en diskussion om det private con-
tra det offentlige initiativ. Man har over-
vejet, om man - bortset fra specialundervis-
ningen og forberedelsesundervisningen -

skulle overlade initiativet helt til private, det
være sig organisationer med oplysningsarbej-
de som hovedformål eller andre, således at
de kommunale aftenskoler efter en rimelig
overgangsperiode skulle ophøre med deres
virksomhed. 13 medlemmer (Bent Andersen,
Ingefred Juul Andersen, Baunsgaard, Biil-
mann, Thea Skovgaard Christensen, Glahn,
Gaardø, Haubirk, J. E. Larsen, Martiny, Ma-
thiasen, Ingemann Petersen og Ramsdal) øn-
sker dog en ligestilling af alle initiativtagere.
Man finder således ikke grundlag for at ind-
skrænke igangværende kommunal aftenskole-
virksomhed eller at formene kommunerne ad-
gang til at etablere undervisnings- og oplys-
ningsvirksomhed i henhold til loven; men
man ønsker kommunernes pligt til at tage et
initiativ understreget, dersom der ikke fra
privat side er udfoldet et tilstrækkeligt initia-
tiv.

11 medlemmer (Aundal, Poul Hansen, Har-
kjær, Hedtoft, Wagner Jensen, Kallestrup,
Nilsson, David Pedersen, Ejnar Petersen, Skov-
mand og Poul Thomsen) finder, at hoved-
vægten fortsat bør lægges på det private ini-
tiativ, jfr. princippet i gældende lovs § 9,
stk. 3. Mindretallet er dog med flertallet enigt
i, at der ikke er grundlag for at indskrænke
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igangværende kommunal aftenskolevirksom-
hed eller at formene kommunerne adgang til
at etablere undervisnings- og oplysningsvirk-
somhed i henhold til loven; ligeledes ønsker
mindretallet kommunerne bragt stærkere ind
i billedet, dersom der ikke fra privat side er
udfoldet et tilstrækkeligt initiativ.

Udvalgets overvejelser har derefter især
rettet sig mod følgende punkter:

1. Betydningen af, at lovens generelle støt-
temuligheder forbedres, således at initi-
ativtagerne i højere grad end nu støttes
i bestræbelserne for at etablere undervis-
nings- og oplysningsarbejde og udbrede
kendskabet dertil.

2. Den mest hensigtsmæssige fordeling mel-
lem initiativtagerne af undervisnings- og
oplysningsformerne.

3. En efterfølgende koordinering af under-
visnings- og oplysningstilbuddene.

1. Udvalget tænker her dels på mulighe-
den for en udvidet adgang til konsulentan-
sættelse for organisationer med oplysnings-
arbejde som hovedformål, jfr. fremstillingen
side 69 og dels på den af udvalget foreslåede
udbygning af amtsungdomsnævnenes konsu-
lentordning, jfr. fremstillingen side 70. Beg-
ge former for konsulenter vil efter udvalgets
opfattelse være af meget væsentlig betydning
for tilvejebringelsen, bevarelsen og til dels
også koordineringen af undervisnings- og op-
lysningsarbejdet.

2. Da udvalgets hovedsynspunkt som nævnt
er, at det skal stå enhver frit for at etablere
undervisnings- og oplysningsvirksomhed i
henhold til den kommende lov om fritids-
undervisning m. v., følger det af sig selv, at
det er begrænset, hvor stor en mulighed det
offentlige har for at virke for en hensigts-
mæssig fordeling af undervisnings- og oplys-
ningsformerne.

Der er dog enighed i udvalget om, at for-
beredelseskursus og specialunder visningskur -
sus på længere sigt bør tilbydes og oprettes
ved offentlig foranstaltning. Det drejer sig
her om undervisning af en sådan karakter,
at man finder det rettest, at planlægningen
og etableringen forestås af det offentlige.
Under hensyn til, at disse former for under-
visning endnu kun er i deres vorden, således
at hovedopgaven er at få dem etableret, fin-

der man dog ikke på nuværende tidspunkt
at burde afskære privat initiativ på dette om-
råde, men det bør pålægges ungdomsnævnet
- eventuelt i samarbejde med amtsungdoms-
nævnet — at drage omsorg for, at der etable-
res forberedelsesundervisning og specialun-
dervisning i fornødent omfang. Hvad angår
specialundervisning bør ungdomsnævnet dog
under hensyn til det foreslåede lave elevtal,
jfr. foran side 52, være opmærksom på, at
der i kommunen samarbejdes på den mest
hensigtsmæssige måde, således at der ikke
oprettes flere kursus med f. eks. 2 elever,
hvor færre kursus med et noget højere elev-
tal er pædagogisk forsvarligt.

Folkeuniversitetsvirksomheden bør som
hidtil iværksættes af folkeuniversitetsudval-
get. Det bør pålægges ungdomsnævnene og
amtsungdomsnævnene at bistå folkeuniver-
sitetsudvalget med at udbrede kendskabet til
denne form for folkeoplysning.

Om brevskoleundervisningens initiativta-
gere henvises til det side 45 f. anførte, ligesom
man om iværksættelsen af oplysningsarbejde
for søfarende henviser til fremstillingen side
50 f.

3. Der er i udvalget enighed om, at det
bør være ungdomsnævnet, der formidler den-
ne efterfølgende koordinering, jfr. herved
gældende lovs § 9, stk. 5, hvorefter det på-
hviler ungdomsnævnet at bidrage til, at der
i kommunen ved tilrettelæggelsen af de for-
skellige former for virksomhed i henhold til
loven om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.
tages hensyn til de foranstaltninger, der træf-
fes fra anden side, således at der herved i det
hele samarbejdes på den mest hensigtsmæs-
sige måde.

Spørgsmålet er da, hvorledes ungdoms-
nævnet bedst løser denne opgave.

Det første problem er selvsagt, hvorledes
ungdomsnævnet sikrer sig, at der overhove-
det tilvejebringes tilstrækkelige undervis-
nings- og oplysningsmuligheder i kommunen.
Udvalget foreslår, at det pålægges ungdoms-
nævnet at udarbejde en oversigt over det
skønnede oplysningsbehov i kommunen. Den-
ne oversigt må sammenholdes med, hvad der
rent faktisk tilbydes af undervisnings- og op-
lysningsarbejde. Finder ungdomsnævnet her-
efter, at udbuddet ikke svarer til det skønne-
de behov, påhviler det nævnet at rette hen-
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vendelse til de stedlige initiativtagere med
opfordring til at etablere sådanne yderligere
hold, som ungdomsnævnet finder fornødne.
Viser denne opfordring sig resultatløs, på-
hviler det ungdomsnævnet at indstille til
kommunalbestyrelsen at oprette det fornød-
ne antal hold. Ungdomsnævnets indstil-
ling i så henseende skal efter flertallets op-
fattelse være bindende for kommunalbesty-
relsen, og det således fremkaldte kommunale
virke må sikres for en vis, ikke ganske kort
periode, af hensyn til kommunens ansættelse
af leder og lærere.

Et mindretal (Bent Andersen) finder, at
disse kommunale aftenskoler i enhver hen-
seende bør være undergivet de samme syns-
punkter, som gælder for landets øvrige, alle-
rede eksisterende kommunale aftenskoler.
Dette forslag må ses dels ud fra ønskelighe-
den af ikke at ødelægge et allerede frem-
kaldt initiativ på steder, hvor forholdene
åbenbart har været vanskelige, og dels ud
fra hensigtsmæssigheden i at have samme
regler for alle landets kommunale aftensko-
ler.

Et andet mindretal (Harkjær, Gustav Jen-
sen, Kallestrup, Nilsson og Ejnar Petersen)
kan ikke tilslutte sig det synspunkt, at ung-
domsnævnets indstilling om oprettelse af
kommunale aftenskolehold skal være binden-
de for kommunalbestyrelsen, jfr. herved den

i afsnit VII, side 90, optagne mindretalsudta-
lelse. Aundal, Poul Hansen, Hedtoft, Wagner
Jensen og Poul Thomsen kan tilslutte sig det
principielle i denne mindretalsudtalelse.

Efter at ungdomsnævnet har sikret sig, at
der er det fornødne udbud af undervisnings-
og oplysningsvirksomhed i kommunen, på-
hviler det nævnet at drage omsorg for, at de
forskellige former for virksomhed koordine-
res på den mest hensigtsmæssige måde. Ud-
valget foreslår, at det pålægges ungdoms-
nævnet umiddelbart efter indskrivningsfri-
stens udløb at indkalde samtlige initiativta-
gere i kommunen til et fælles møde, hvor
nævnet skal opfordre initiativtagerne til at
træffe aftale om, hvorledes man bedst kan
fordele overskydende elever eller sammenlæg-
ge hold, der må forventes at få vanskelighed
med at opnå et tilstrækkeligt elevtalsgen-
nemsnit. Hvor initiativtagerne ikke kan op-
nå enighed om fordelingen, træffer ung-
domsnævnet bestemmelse herom.

Et mindretal (Bent Andersen, Biilmann,
Haubirk, Ingemann Petersen) finder det øn-
skeligt, at der i den kommende lov indføjes
en bestemmelse, der pålægger kommunerne
pligt til at foranstalte undervisning i alminde-
lige skolefag for alle, der er ude over den un-
dervisningspligtige alder, såfremt der af et
nærmere fastsat antal borgere i kommunen
fremsættes anmodning derom.

III. Løn- og ansættelsesforhold m.v.

I henhold til kommissoriet har udvalget
indgående overvejet spørgsmålet om aflønnin-
gen inden for de forskellige former for fri-
tidsundervisning, såvel aflønning af lærere,
som af ledere, konsulenter og medhjælpere.
I det følgende redegøres for udvalgets over-
vejelser og forslag vedr.:

A. Lærere.
1. Baggrunden for de gældende regler.

a) Aftenskolen.
b) Aftenhøjskolen.

2. Overvejelser og forslag angående
A° ny lønfastsættelse.

a) Aftenskolen, herunder studie-
kredse, erhvervsmæssig efterud-
dannelse, undervisning for sø-
farende og fritidsgrupper.

b) Specialundervisning og prøve-
forberedende undervisning.

c) Aftenhøjskolen.
d) Foredragsrækker.

B° udgiftsfordelingen,
C° spørgsmål om sikring af ansættel-

sesforholdene for de timelønnede
lærere,

D° rejsegodtgørelse m. v.

B. Ledere.
1. Baggrunden for de gældende regler.

a) Deltidsansatte ledere.
b) Heltidsansatte ledere.

2. Overvejelser og forslag.
a) Deltidsansatte ledere.
b) Heltidsansatte ledere, herunder le-

dermedhjælp.
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C. Folkeuniversitetet.
1. Z)ß gældende regler.

a) De enkelte folkeuniversitetsinstitutio-
ners opbygning og virksomhed.

b) Reglerne om beregning af honorarer
til forelæsere og studieledere.

2. Overvejelser og forslag om tilskud.
D. Oplysningskonsulenter.
E. Amtsungdomsnævnenes konsulenter.
F. Medhjælp for nævnene.

A . L æ r e r e .

1. Baggrunden for de gældende regler.
a) Aftenskolen.
Loven af 1954.
I lov nr. 219 af 11. juni 1954, der blev til
på grundlag af kommissionsbehandling, blev
timeløns sat s en (minimumsb etalin gen) for læ-
rere i aftenskolen fastsat til et bestemt beløb,
der — uden at dette fremgik af lovens tekst
- i lighed med grundlaget for den hidtidige
betaling var beregnet med et gennemsnit
mellem laveste og højeste lærerløn i folke-
skolen, idet man af forenklingshensyn fore-
trak en for al undervisning i aftenskolen gæl-
dende fælles timebetaling, der hvilede på en
gennemsnitsberegning frem for en mere dif-
ferentieret lønordning, som den der blev
praktiseret ved de tekniske skoler.

Timelønssatsen blev nærmere fastsat til
1/1200 af middeltallet mellem begyndelses-
lønnen - uden stedtillæg - for en ugift læ-
rer på landet under 30 år og slutlønnen -
med højeste stedtillæg - for en gift overlæ-
rer, dog således at timelønnen af undervis-
ningsministeren blev afrundet til det nær-
meste med 5 delelige tal. Brøken 1/1200
fremkom ved, at man lagde det hidtidige
omregningsforhold til grund, hvorefter 5 af-
tenskoletimer svarede til 6 folkeskoletimer
(30 aftenskole timer = 36 folkeskoletimer),
idet det årlige timetal da blev 1200, nemlig
30 timer ugentlig i 40 uger.

Det i loven fikserede timebetalingsbeløb
blev dyrtidsreguler et i takt med reguleringen
af tjenestemandslønningerne.

I modsætning til hidtil blev det i 1954-
loven fastsat, at der kunne ydes tilskud til en
lærerløn, der oversteg minimumslønnen med
maksimalt 50 %. Ved dette forslag tilsigtede
man at opnå en forenkling af reglerne, idet

man herved overlod det til de enkelte skoler
(kommuner) selv at graduere lønnen under
hensyn til de særlige forhold, man mente
burde komme i betragtning, som f. eks. lige-
stilling med lærerlønnen i stedlige tekniske
skoler eller handelsskoler, alderstillæg efter
lempeligere regler end statens, særlige løn-
ninger for ældre lærere, der påbegynder un-
dervisning, og lignende forhold.

Det blev i bekendtgørelsen om 1954-lovens
gennemførelse understreget, at anvendelsen
af højere løn end minimumslønnen fortrins-
vis måtte begrænses til tilfælde, hvor det
ville være ønskeligt at sætte lønnen i rime-
ligt forhold til lærerlønnen ved stedlige sko-
ler af tilsvarende karakter. 50 %-tillægget
skulle betragtes som en undtagelse, og løn-
nen burde kun i undtagelsestilfælde forhøjes
helt op til maksimum.

På et enkelt punkt fraveg 1954-loven det
forenklingsprincip, man i øvrigt fulgte, idet
man opretholdt den i 1942 indførte regel,
hvorefter der ydes alderstillæg til lærere, der
som hovederhverv underviser i en aftenskole.
Når man opretholdt denne ordning, der fort-
sat er gældende, skyldtes det, at den på den
ene side næppe ville medføre større admini-
strativt besvær, og på den anden side syntes
at være en rimelig ordning for de pågæl-
dende lærere.

Lærere i aftenskolen havde efter 1954-lo-
ven ikke krav på feriegodtgørelse eller på
ferie med løn. Dette gjaldt i modsætning til
tidligere også lærere, der havde deres ho-
vederhverv ved undervisning i aftenskolen,
idet der i de fastsatte timelønssatser alle-
rede var indregnet normal feriegodtgørelse.

Lærere i aftenskolen omfattes fortsat ikke
af ferielovens regler.

Loven af 1959.
Da løntilskuds- og anciennitetsbestemmel-
serne i lovgivningen om ungdomsundervis-
ningen i vidt omfang byggede på regler i
statstjenestemandsloven og lærerlønningslo-
ven, blev det nødvendigt at ajourføre be-
stemmelserne, efter at der i 1958 var gen-
nemført nye lønningslove for statens og fol-
keskolens tjenestemænd. Denne ajourføring
fandt sted ved lov nr. 150 af 13. maj 1959
og bevirkede, at minimumsb etalin gen for en
undervisningstime i aftenskolen nu blev fast-
sat til middeltallet mellem begyndelseslønnen
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- uden stedtillæg - og slutlønnen - med
højeste stedtillæg — i lærerlønningslovens 2.
lønningsklasse, stadig med omregning i for-
holdet 5:6. Med de nye lønningsloves æn-
drede principper kunne man ikke foretage
en umiddelbar anvendelse af den hidtil fulgte
beregningsmåde af minimumslønnen (mid-
deltal mellem laveste lærerløn og højeste
overlærerløn), men valgte et gennemsnit af
lærerlønnen alene i 2. lønningsklasse. De i
1959 indførte beregningsregler, der fortsat
er gældende, blev medtaget i selve lovtek-
sten.

Loven af 1960.
Ved lov nr. 234 af 10. juni 1960 blev der
indført en skærpelse af reglerne om ydelse
af 50 c/o tillæg til minimumslønnen, idet der
efter forslag fra folketingsudvalget med hen-
blik herpå blev indføjet en bestemmelse,
hvorefter der af undervisningsministeren
skulle fastsættes nærmere regler for ydelse af
tilskud ud over minimumslønnen. Ændrings-
forslaget tilsigtede at afskære refusion i for-
hold til en forhøjet timebetaling, som alene
var begrundet i stedlige anciennitetsordnin-
ger, hvilket har fundet udtryk i bekendtgø-
relsen af 31. oktober 1960, der udtaler, at
der ikke vil kunne ydes refusion i forhold
til forhøjet timebetaling i sådanne tilfælde.

Pr. 1/10 1964 udgjorde minimumslønnen i
aftenskolen 20 kr. pr. time - og maksimums-
lønnen 30 kr.

Pr. 1/4 1965 udgør minimumslønnen 23,70
kr. pr. time og maksimumslønnen 35,55 kr.

b) Aftenhøjskolen.
1 1954-loven blev minimumsbetalin gen for
en time i aftenhøjskolen fastsat til mini-
mumsbetalingen i aftenskolen forhøjet med
50 % under hensyn til, at undervisningsti-
merne i aftenhøjskolen måtte anses for at
være af en sådan kvalitet, at betalingen for
2 timer i denne skoleform burde svare til
betalingen for 3 timer i den almindelige af-
tenskole.

Maksimumssatsen i aftenhøjskolen blev ef-
ter tilsvarende principper som for aftensko-
len fastsat 50 c/o højere end minimumssat-
sen. Ved den foreslåede forhøjede betaling
for undervisning i aftenhøjskolen var det
forudsat, at administrationen ved godken-

delsen af undervisningsplanerne holdt aften-
højskolen i et tilstrækkeligt højt plan.

Timelønnen for undervisning i aftenhøj-
skolen er fortsat fastsat svarende til timeløn-
nen i aftenskolen med tillæg af 50 %.

Pr. 1/10 1964 udgjorde minimumslønnen i
aftenhøjskolen 30 kr. pr. time og maksimums-
lønnen 45 kr. Pr. 1/4 1965 udgør minimums-
lønnen 35,55 kr. og maksimumslønnen 53,35
kr.

2. Overvejelser og forslag
angående:

A°) Ny lønfastsættelse.
a. Aftenskolen,
herunder studiekredse, erhvervsmæssig efter-
uddannelse, undervisning for søfarende og
fritidsgrupper.

Ved en sammenligning med lønningerne
inden for forskellige andre skoleformer har
man fundet, at aftenskolens minimumstime-
løn, der pr. 1/10 1964 udgjorde 20 kr., lig-
ger for lavt i forhold til betalingen for til-
svarende undervisning på andre områder.
Lønnen ved forsvarets civilundervisning lå
således pr. 1/10 1964 ca. 4 kr. højere pr.
time (24,09 kr.), og ved de tekniske skolers
lærlingeafdelinger — hvor der findes en an-
ciennitetsordning — var den gennemsnitlige
timebetaling 23,90 kr.

Der har i udvalget været overvejende
stemning for en generel forhøjelse af time-
lønningerne, hvorimod man ikke er nået til
enighed om, hvor stor denne forhøjelse bør
være, og hvorledes det fremtidige lønsystem
i det hele skal udformes.

Et mindretal har været af den opfattelse,
at det ligger uden for udvalgets kommisso-
rium at tage stilling til ændrede principper
for fastsættelse af lønninger, jfr. i det hele
den som afsnit VII optagne mindretalsud-
talelse fra de kommunale repræsentanter.

Under udvalgets forhandlinger har man
fra flere sider henvist til den gennemsnitlige
timeløn for en folkeskolelærer som et natur-
ligt udgangspunkt ved fastsættelsen af af-
tenskolens lønsatser. Dette er et princip, der
for så vidt allerede har fundet udtryk i den
nugældende lovs § 14, som netop anvender
et middeltal mellem laveste og højeste løn
i 2. lønningsklasse, henholdsvis uden stedtil-
læg og med stedtillæg A. Det er imidlertid
blevet gjort gældende, at denne beregnings-
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metode ikke giver et virkeligt gennemsnit af
timelønnen i folkeskolen, idet et reelt gen-
nemsnit kun kan findes ved at se på en folke-
skolelærers indtjening gennem et helt liv og
så beregne den gennemsnitlige løn herudfra.
Folkeskolens lærere gennemløber hele løn-
skalaen på 21 år, og da de fleste afslutter
deres uddannelse i en alder af ca. 23 år, op-
når de i almindelighed slutløn i en alder af
omkring 44 år. På dette tidspunkt vil de sta-
dig have mulighed for at virke i omkring
25 år; den gennemsnitlige timeløn kommer
derfor til at ligge på et senere trin af skalaen
end den nugældende gennemsnitsløn; man
må dog herved tage hensyn til, at landsby-
lærere (3. lønningsklasse) kun når en løn
svarende til næstsidste trin i 4. lønnings-
klasse. Man henviser til den nedenfor gen-
givne oversigt over »livslønnen« for en fol-
keskolelærer.

Købstadlærere.
Går man ud fra, at en folkeskolelærer gennemsnit-
ligt en ansat i 44 år, nemlig fra det 23. til det 67.
år (da man har regnet med undervisningsvirksom-
hedens begyndelse fra det 23. år, uanset at mange
begynder senere, har man valgt 67 år som slutår),
kan gennemsnitslønnen udregnes på følgende måde:

Uden stedtillæer.

Over for disse betragtninger har man fra
anden side i udvalget fremhævet, at det
ikke kan være rimeligt at yde en så forholds-
vis høj løn til aftenskolelærere, der for fler-
tallets vedkommende er folk uden egentlig
læreruddannelse. Desuden har man peget
på det uheldige i, at unge og yngre folke-
skolelærere af de højere lønninger kunne
lade sig lokke over i aftenskolen - til skade
for folkeskolen.

Spørgsmålet hænger sammen med proble-
met, om man bør stræbe efter en enkelt fast
lønsats overalt- i aftenskolen, eller om man
skal gå ind for variable lønninger; i sidst-
nævnte tilfælde må man overveje, om even-
tuelle løntillæg bør bæres af kommunerne
uden statsrefusion. Der har ikke i udvalget
været stemning for at tillade egentlige sted-
tillægsordninger, ligesom man har taget af-
stand fra en ordning med løntillæg gradu-
eret efter de enkelte læreres uddannelse, idet
man ikke kan pege på nogen bestemt ud-
dannelse, der skulle kvalificere - fagligt og
pædagogisk - til undervisning i aftenskolen.

Udvalgets overvejelser angående det frem-
tidige lønsystem har herefter koncentreret
sig om 3 forskellige muligheder, der kan op-
stilles således:

1. En enhedssats gældende overalt i landet
og uden mulighed for tillæg af nogen art,
d. v. s. både minimums- og maksimumsløn.

2. En minimumssats med adgang til forhøj-
else inden for en fastsat procentsats enten
a) som rent kommunale tillæg uden re-

fusion fra staten eller
b) som tillæg med sædvanlig refusion fra

stat og skolefond.
3. En anciennitetsordning, d. v. s. ydelse af

et eller flere alderstillæg.

1: Som nævnt skulle der efter denne ord-
ning ikke være mulighed for at give tillæg af
nogen art, og det skulle gøres til en betin-
gelse for at oppebære statstilskud til lønudgif-
ter, at der ydes den fastsatte løn og ikke mere,
hverken fra kommune eller anden side.

Til fordel for en sådan ordning kan an-
føres, at den vil være let at administrere,
og at man i andre institutioner, bl. a. for-
svarets civilundervisning, igennem flere år
har haft en sådan enhedssats og efter sigende
været tilfreds hermed. Endvidere vil man
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ved at fastsætte en enkelt, noget højere sats
dels kunne trække unge lærere til aftensko-
len, hvilket må anses for at være af stor
værdi, og dels kunne fastholde de nuværen-
de lærerkræfter, for hvem en forhøjet sats
vil betyde en forbedring.

Selve lønsatsen må fastsættes således, at
den reguleres i takt med de almindelige læ-
rerlønninger, og som beregningsgrundlag har
man derfor i overensstemmelse med princip-
pet i den nugældende lovs § 14 foreslået et
middeltal mellem to forskellige løntrin inden
for lærerlønningslovens 2.-4. lønningsklasse.
Man har her som en mulighed nævnt mid-
deltallet mellem begyndelseslønnen i 2. løn-
ningsklasse uden stedtillæg og slutlønnen i
4. lønningsklasse med stedtillæg A, hvilket
efter omregning 5 = 6 — et omregningsfor-
hold man er enig om at bevare - efter de
pr. 1/10 1964 gældende lønsatser vil give en
titmeløn på 22.85 kr. (Efter de seneste løn-
satser pr. 1/4 1965, 26,95 kr.).

Man har dog også været inde på en noget
højere sats, omkring 24,50 kr., jfr. det foran
anførte om »livslønnen« for en folkeskole-
lærer.

For at finde frem til en sådan højere en-
hedssats har man overvejet at forhøje den
efter ovenstående fremkomne gennemsnits-
sats på 22,85 kr. med et procenttillæg. Man
har i denne forbindelse været inde på den
tanke at forhøje med en procentsats sva-
rende til den til enhver tid gældende ferie-
godtgørelse, f. t. 71/4 %. Man finder dog
ikke at kunne anbefale en sådan ordning,
idet man allerede ved beregningen af time-
satsen har taget hensyn til. at de herom-
handlede lærere ikke falder inden for ferie-
lovens bestemmelser - en regel, som man af
praktiske grunde har ment at burde opret-
holde.

Man har også overvejet at finde frem til
en højere enhedssats ved at anvende folke-
skolens lønsystem.

Som eneste fravigelse fra princippet om
en enhedssats ville man bevare adgangen til
at yde alderstillæg til lærere, der som ho-
vederhverv giver undervisning i aftenskolen.

Et mindretal i udvalget (Aundal, Ham-
mer. Wagner Jensen) er gået ind for denne
ordning.

Med hensyn til grundlaget for beregningen
af en sådan enhedssats kan henvises til den

nedenfor gengivne oversigt samt den på side
59 f.o. anførte oversigt over satserne for over-
timebetaling til lærere i folkeskolen.

Muligheder for udfindelse af en enhedssats
ved anvendelse af folkeskolens lønsystem.

(På grundlag af de pr. Vio-64 gældende lønninger)

1. 2. lønningsklasse, 5. trin, stedtillæg A = 23,40 kr.
2. Middeltallet mellem 2. lønningsklasse,

5. trin og 4. lønningsklasse, 1. trin,
uden stedtillæg =23,80 -

3. Middeltallet mellem 2. lønningsklasse,
5. trin, uden stedtillæg og 4. lønnings-
klasse, 2. trin, stedtillæg B ==24,55 -

4. Middeltallet mellem 2. lønningsklasse,
5. trin. stedtillæg E og 4. lønnings-
klasse, 2. trin, stedtillæg B -24.80 -

5. Middeltallet mellem 2. lønningsklasse,
5. trin, stedtillæg B og 4. lønnings-
klasse, 2. trin. stedtillæg A =25.80 -

2: En minimumssats med mulighed for i
særlige tilfalde at yde tillæg med statsrefusion
svarende til den nu gældende ordning.
a: Man kunne selvsagt også tænke sig en

ordning, hvorefter der alene ydes stats-
refusion i forhold til den til enhver tid
gældende minimumssats, medens kom-
munerne uden statsrefusion skulle have
adgang til inden for en vis ramme at
yde et tillæg til lønnen.
Der er dog fra flere sider ytret stor be-
tænkelighed ved en ordning med rent
kommunale løntillæg, da man bl. a. kan
frygte, at der derved kan opstå en uhel-
dig konkurrence mellem kommunerne
indbyrdes og mellem de forskellige un-
dervisningsformer.

b: Hvis man skaber hjemmel for, at der
ydes sædvanlig refusion fra stat og skole-
fond også for så vidt angår løntillæggene,
måtte dette enten kræve særskilt godken-
delse - og det måtte da nærmere i loven
fastsættes, under hvilke betingelser sådan
godkendelse kunne meddeles - eller også
måtte der være fri adgang for kommu-
nerne til at forhøje, men da formentlig
inden for en snævrere procentramme end
den nuværende, f.eks. 20 r c. Der har
dog ikke i udvalget været stemning for
en sådan ordning, som kan medføre util-
fredshed i de kommuner, hvor der ikke
ydes løntillæg, og skabe ubillighed i for-
hold til andre undervisningsformer.
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Overtimebetaling til lærere i folkeskolen.
(I henhold til cirkulære af 14. september 1961 er overtimerne omregnet i forholdet 5 timer = 6 timer.

De månedlige beløb pr. ugentlig time udgør følgende på de forskellige løntrin, (pr. Vio-64).

Et mindretal i udvalget (Biilmann) er gået
ind for denne ordning, men har ladet det stå
åbent, om man skulle anvende det under a
eller b nævnte system.

3: Flertallet kan ikke tilslutte sig forsla-
gene om en enhedssats, idet man har hen-
vist til, at den foreslåede relativt høje sats
kan forekomme at være en uforholdsmæs-
sig stor løn til helt unge aftenskolelærere,
som møder uden særlige uddannelsesmæs-
sige kvalifikationer, og at det kan synes ubil-
ligt, at disse får samme betaling som lærere,
der har mange års erfaring i aftenskoleun-

dervisning bag sig. Man foretrækker derfor
at gå ind for en anciennitetsordning.

En sådan kan tænkes at omfatte ydelse af
en række alderstillæg med bestemte mellem-
rum, men kan også begrænses til ydelse af
et enkelt tillæg til lønnen efter et bestemt
- nærmere fastsat - tidsrum. Det er især den
sidste mulighed, udvalgets drøftelser har drej-
et sig om. Fra mange sider er der peget på,
at man ved en sådan ordning vil tilskynde
lærerne til at fortsætte i aftenskolen, hvor-
ved man sikrer kontinuiteten i aftenskole-
arbejdet. Det erkendes, at en anciennitets-
ordning vil medføre forøget administration.
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men gøres ordningen så simpel som muligt
og skabes der alene hjemmel for ét alderstil-
læg, vil administrationen dog næppe blive
særlig besværlig. Man vil således overlade
til de enkelte lærere selv at skaffe dokumen-
tation for tidligere (anciennitetsgivende) be-
skæftigelse.

Når der kun påtænkes ydet et enkelt al-
derstillæg, bor dette være af en vis, ikke
ubetydelig størrelse, og man foreslår derfor
en stigning på 20 c/o af begyndelseslønnen.
Såfremt man anvender det tidligere nævnte
beregningsgrundlag for denne - et middeltal
mellem begyndelseslønnen uden stedtillæg i
2. lønningsklasse og slutlønnen med stedtil-
læg A i 4. lønningsklasse — bliver lønnen
(efter de pr. 1/10 1964 gældende satser)
22,85 kr. + 20 % = 27,40. (Efter satsen pr.
1/4 1965 = 32,35 kr.).

Under drøftelserne om, hvornår et sådant
alderstillæg" skulle kunne opnås, har der væ-
ret enighed om, at man i overvejende grad
må tage hensyn til antallet af timer, men at
disse timer dog må fordele sig på et vist
(mindste) tidsrum, som man har foreslået
sat til 3 år. Antallet af timer foreslås sat til
240.

Det er tanken, at den højere løn skal ydes
straks fra det tidspunkt, hvor lærerne opnår
de 240 timer, og altså ikke først ved begyn-
delsen af et nyt semester.

Et mindretal (Ingefred Juul Andersen,
Gaardø, Haugaard, Ingemann Petersen og
Ramsdal) mener, at det administrativt vil
blive meget besværligt at yde den straks fra
det tidspunkt, hvor lærerne opnår de 240
timer, da det f. eks. kan medføre forskellig
Ion for timer på samme undervisningsaften,
og foreslår derfor, at den højere løn ydes fra
begyndelsen af et semester.

Det bør være en forudsætning for ydelse
af statstilskud, at der ydes løn efter de fast-
satte satser, og at der ikke — bortset fra al-
derstillægget — er mulighed for ydelse af løn-
tillæg af nogen art, hverken fra kommu-
nerne eller fra anden side.

Der er enighed om at opretholde den nu-
værende bestemmelse om, at aftenskolens
lærere ikke falder ind under ferielovens reg-
ler.

Der er ligeledes enighed om at opretholde
bestemmelsen om, at man ved beregning af
timelønnen regner med timer å 60 minut-

ter, hvoraf dog 10 minutter kan anvendes
til friminutter, samt bestemmelsen om, at
den time ud over selve undervisningstiden,
hvor lærerinden i praktisk husgerning er til
stede på undervisningsstedet, betales som al-
mindelig undervisningstid.

Ved indførelsen af en almindelig ancien-
nitetsordning kan den nugældende regel om
ydelse af alderstillæg til lærere, der har deres
hovedbeska*ftigelse ved aftenskolen, bort-
falde.

Under de afsluttende forhandlinger er 16
medlemmer i udvalget (Bent Andersen, In-
gefred Juul Andersen, Baunsgaard, Thea
Skovgaard Christensen, Glahn, Gaardø, Poul
Hansen, Haubirk, Hedtoft, J. E. Larsen,
Martiny, Mathiasen, David Pedersen, Inge-
mann Petersen, Ramsdal og Roar Skovmand)
gået ind for at anbefale den her foreslåede
anciennitetsordning som den mest hensigts-
mæssige.

Man har samtidig drøftet aflønningen ved
studiekredse, kursus for erhvervsmæssig ef-
teruddannelse og den særligt for søfarende
tilrettelagte undervisning, og der har været
enighed om, at lønnen i disse undervisnings-
former må følge den almindelige timebeta-
ling i aftenskolen. For så vidt angår fritids-
grupperne er det af et mindretal (Haubirk
og Ingemann Petersen) blevet anført, at løn-
nen for disse bør ligge lavere end den al-
mindelige aftenskolesats, men udvalgets fler-
tal har ikke kunnet tiltræde dette synspunkt,
men mener, at man også her må yde samme
løn som i den øvrige aftenskoleundervisning.

b) Specialundervisning og prøve-
forberedende undervisning.
I den gældende lov er der ikke givet sær-
regler om honorering for disse undervisnings-
former, men man har her kunnet benytte
hjemmelen i § 14, stk. 2, 3. led, til at yde
tillæg til den almindelige minimumssats.

Der har i udvalget været enighed om, at
der her er tale om en undervisning, der stil-
ler større krav til læreren med hensyn til ud-
dannelse end den almindelige aftenskoleun-
dervisning, og man finder det derfor rime-
ligt, at der til sådanne timer ydes en noget
højere løn. Man foreslår en forhøjelse på
20 % af den almindelige (laveste) aften-
skoleløn, d. v. s. (efter de pr. 1/10 1964 gæl-
dende satser) 27.40 kr., og således at man
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også her indfører en anciennitetsordning sva-
rende til den for den almindelige aftenskole
gældende. En lærer ved en af disse 2 un-
dervisningsformer skal derfor efter 240 ti-
mers undervisning i løbet af mindst 3 år
have et alderstillæg på 20 % af den hidtidige
løn, d. v. s. 32,90 kr. (efter satserne pr. 1/10
1964).

Til skolepsykologiske undersøgelser fore-
slår man, at der ydes et beløb, der er fem
gange den foreslåede almindelige (laveste) ti-
meløn for aftenskolen.

c) Aftenhøjskolen.
En regulering af aftenskolens lønninger må
naturligt medføre en regulering af aftenhøj-
skolens lønsatser, som efter den nugældende
ordning er fastsat til et beløb, der overstiger
aftenskolelønnen med 50 %.

Efter udvalgets opfattelse behøver aften-
højskolens løn ikke nødvendigvis i fremtiden
at stå i samme forhold til aftenskolens løn
som hidtil; men det vigtigste må være at
finde frem til en sats, som kan akcepteres
som tilfredsstillende.

Fra flere sider har man peget på ønske-
ligheden af såvel at bevare som om muligt
at tiltrække endnu flere kvalificerede lærer-
kræfter til aftenhøjskolen, og man har der-
ved ikke mindst tænkt på gymnasieårerne.
I så fald må lønsatsen nok sigte mod om-
kring 40 kr. i timen (på grundlag af løn-
niveauet pr. 1/10 1964), hvilket der har væ-
ret almindelig enighed om i udvalget.

Fra en enkelt side (Baunsgaard) blev der
udtrykt betænkelighed ved den foreslåede
takst for aftenhøjskolen, idet den næppe ville
tiltrække de ønskede lærerkræfter.

Beregningsgrundlaget må af praktiske
grunde stadig være aftenskolens almindelige
(laveste) lønsats, og såfremt denne beregnes
til de tidligere nævnte 22,85 kr., vil det sige,
at man skal yde et tillæg på 75 % for at nå
op på en aftenhøjskoleløn på 40 kr.

Man går ikke ind for en anciennitetsord-
ning i aftenhøjskolen.

d) Foredragsrækker.
Efter de gældende regler ydes statstilskud til
godkendte foredragsrækker med samme be-
løb, som af kommunen eller en stedlig kreds

stilles til rådighed, dog højst med 35 kr. pr.
foredrag.

Der er enighed om, at de nugældende sat-
ser er ganske utilstrækkelige, men man har
været betænkelig ved fortsat at have en fast
sats stående i selve loven, og det foreslås i
stedet, at hvert foredrag honoreres med et
beløb svarende til 5 gange aftenskolens al-
mindelige timebetaling.

B° Udgiftsfordelingen.
Efter de gældende regler yder staten og sko-
lefonden et tilskud på 2/3 af timebetalingen
i aftenskolen og aftenhøjskolen, medens den
sidste trediedel må bæres af kommunen eller
den stedlige kreds. Tilskuddet på 2/3 forde-
les således, at staten udreder 2/3 heraf og
skolefonden 1/3. Det virkelige tilskud fra
staten bliver således kun 4/9 af timebetalin-
gen, medens skolefondens andel bliver 2/9.

Til foredragsrækker ydes statstilskud med
samme beløb, som vedkommende kommune
eller stedlige kreds stiller til rådighed, dog
højst med 35 kr. pr. foredrag. Hertil samt til
lederhonorar og rejsegodtgørelse yder skole-
fonden intet tilskud.

Da skolefondens tilskud stammer fra mid-
ler, der fremkommer ved skatteligning på
kommunerne i skolerådskredsen, er det imid-
lertid reelt kommunerne selv, der må bære
disse 2/9, og kommunernes virkelige andel i
lærerlønsudgiften er derfor 1/3 + 2/9 = 5/9
af den samlede udgift.

Fra et mindretal er der peget på det urime-
lige heri, og man har derfor fremsat forslag
om, at staten overtager skolefondens andel,
således at det reelle statstilskud bliver 2/3 af
udgiften, jfr. herved mindretalsudtalelsen fra
de kommunale repræsentanter, afsnit VII.

Udvalgets flertal har allerede under hen-
syn til de mulige konsekvenser for andre
refusionsbestemmelser næret betænkelighed
ved at tilslutte sig dette mindretalsforslag,
men finder, at de på dette område gældende
regler om udgiftsfordelingen bør opretholdes.

Selve tilskudsbestemmelsen foreslås ligele-
des opretholdt uændret, således at staten og
skolefonden fortsat tilskyder 2/3 af timebe-
talingen, medens den sidste trediedel efter
flertallets forslag altid - på grundlag af ind-
stilling fra ungdomsnævnet - skal udredes af
kommunen.
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Denne udgiftsfordeling skal herefter finde
anvendelse på følgende undervisningsfor-
mer :

aftenskolen,
teknisk forberedelsesundervisning,
specialundervisning (herunder skolepsyko-
logiske undersøgelser),
kursus for erhvervsmæssig efteruddannelse,
studiekredse.

Til folgende undervisningsformer finder
man anledning til at foreslå en noget æn-
dret udgiftsfordeling:

foredragsrækker,
supplerende kulturelle arrangementer.
fritidsgrupper,
undervisning for søfarende,

For så vidt angår foredragsrækkerne fore-
slår man under hensyn til det upraktiske i at
have et bestemt maximumsbeløb stående i
selve loven tilskudsreglen ændret, således at
det fastsættes, at staten tilskyder 1/3 af hono-
rarudgiften under forudsætning af, at ved-
kommende kommune ligeledes tilskyder 1/3.
Den sidste trediedel bør udredes af delta-
gerne. Den samme udgiftsfordeling foreslås
for supplerende kulturelle arrangementer.

Til fritidsgrupperne finder man det rime-
ligt, at deltagerne selv bidrager med 1/3 af
lønudgiften, men foreslår i øvrigt sædvanligt
tilskud på 2/3 fra stat og skolefond.

Til den særlige for søfarende tilrettelagte
undervisning gør der sig som ovenfor side 50
nævnt så specielle forhold gældende, herun-
der navnlig at de pågældende ofte ikke har
en sådan tilknytning til en bestemt kom-
mune, at det ikke synes rimeligt at pålægge
kommunerne at bidrage til denne undervis-
ning, hvorfor man foreslår, at staten udreder
hele lønudgiften dertil.

G° Spørgsmål om sikring af ansættelsesforhol-
dene for de timelønnede lærere.
I forbindelse med spørgsmålet om lærernes
ansættelsesforhold har det været drøftet,
hvorvidt der er mulighed for at sikre den
enkelte lærer økonomisk, dersom et hold el-
ler kursus ophører eller aflyses på grund af
manglende deltagelse, for lavt timetal eller
af andre grunde, som bevirker, at retten til
statstilskud fortabes.

Efter de nugældende regler er det bl. a. en
betingelse for statstilskud, at undervisningen

gennemføres med det krævede elevtalsgen-
nemsnit, og det er blevet anført, at der -
dersom denne betingelse svigter - kan opstå
problemer med hensyn til udbetalingen af
lærerens løn, uanset at det må antages, at
læreren altid har krav på løn for de faktisk
læste timer. Udvalget er enigt i, at der altid
bør indgås en skriftlig aftale mellem kom-
munen eller den stedlige kreds og vedkom-
mende lærer om vilkårene for hans virksom-
hed, herunder hvorledes der skal forholdes i
tilfælde, hvor kursus ikke gennemføres. Man
nærer imidlertid overvejende betænkelighed
ved at gøre dette til en betingelse for god-
kendelse, idet vilkårene for etablering af af-
tenskoler er meget forskellige i de forskellige
egne af landet, og det muligt vil kunne
hæmme i øvrigt værdifulde lokale bestræ-
belser.

Et mindretal (Bent Andersen, Biilmann,
Thea Skovgaard Christensen, Gaardø, Hau-
birk og Mathiasen) foreslår, at det som
betingelse for godkendelse af en initiativta-
ger kræves, at denne skriftligt forpligter sig
til at betale en lærer den i loven fastsatte
løn for faktisk læste timer.

Et andet mindretal (Aundal, Poul Han-
sen, Hedtoft og Poul Thomsen) finder ikke,
at udvalget bør udtale sig om dette spørgs-
mål.

D° Rejsegodtgørelse m. v.
Efter de gældende regler kan der til tilrej-
sende lærere udover den sædvanlige time-
betaling ydes et beløb til dækning af rejse-
udgifter m. v. Der ydes hertil tilskud fra sta-
ten med 2/3 af udgiften under forudsætning
af, at den resterende 1/3 afholdes af ved-
kommende kommune eller stedlige kreds.
Statens tilskud ydes højst med et beløb, der
pr. undervisningstime svarer til halvdelen af
den til enhver tid gældende minimumstime-
betaling i ungdomsskolen og aftenskolen.
Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at
benyttelsen af vedkommende tilrejsende læ-
rer er godkendt af den godkendende myn-
dighed, og det må i undervisningsplanen
være udtrykkelig angivet, hvilket beløb, der
af vedkommende kommune eller stedlige
kreds vil blive ydet til dækning af rejseud-
gifter.

I overensstemmelse med de af finansmini-
steriet i cirkulære af 8. november 1963 fast-
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satte regler for statens tjenestemænds tjene-
sterejser er det i undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 31. oktober 1960 om ung-
domsskoler og aftenskoler m. v., afsnit VI A
2, fastsat, at offentlige befordringsmidler al-
mindeligvis skal benyttes, men det kan også
tillades, at private befordringsmidler benyt-
tes, når særlige forhold taler derfor, specielt
når det i det givne tilfælde er mest økono-
misk for det offentlige. Ministeriet har i øv-
rigt bestemt, at godtgørelse for befordring
pr. bil eller cykel kun kan beregnes for af-
stande, der ligger ud over 2 km (i alt 4 km
frem og tilbage), og for befordring pr. bil
kan der ikke beregnes godtgørelse for af-
stande over 20 km (i alt 40 km frem og til-
bage). I øvrigt ydes godtgørelsen for benyt-
telse af eget befordringsmiddel som nævnt
efter de for statens tjenestemænd gældende
regler, dog at der sondres mellem lærere, der
har undervisning i aftenskolen som hoved-
erhverv, og andre lærere, idet der til de sidste
ydes godtgørelse efter de lavere satser. Når
henses til, at der er tale om ganske beskedne
beløb, og under hensyn til at der inden for
aftenskolen er forbundet særlige vanskelig-
heder med ordningens administration, fin-
der udvalget herefter ikke tilstrækkelig be-
grundelse for at opretholde ovennævnte af
ministeriet fastsatte ordning med ydelse af
godtgørelse efter 2 forskellige satser, og man
forslår, at der til alle lærere ydes godtgørelse
efter de satser, der nu kun anvendes på læ-
rere, der ikke har undervisning i aftenskolen
som hovederhverv. Det bemærkes herved, at
opdelingen på de to grupper af lærere ikke
er identisk med den sondring, der anvendes
for statstjenesten, idet denne ikke er direkte
anvendelig inden for aftenskolen.

Det er endvidere gjort gældende, at den
ovennævnte regel om, at der ikke kan be-
regnes godtgørelse for befordring pr. bil over
afstande over 40 km (20 km frem og 20 km
tilbage) ikke længere er tidssvarende, idet
man herved har henvist til, at en afstand på
20 km eller mere fra hjem til arbejdsplads
ikke længere er noget ualmindeligt. Der er
derfor fremsat ønske om helt at ophæve
denne begrænsning.

Udvalget erkender, at en grænse på 40
km ligger noget for lavt, men har på den
anden side været betænkelig ved helt at op-
hæve den, hvorfor man foreslår den udvidet.

Udover befordringsgodtgørelse efter oven-
nævnte regler kan der til tilrejsende lærere
ydes godtgørelse for udgifter til overnatning
og morgenmad på indtil 10 kr. pr. nat, for
så vidt overnatning uden for hjemstedet er
nødvendig, som f. eks. på afsides beliggende
steder. Også hertil yder staten tilskud med
2/3 under forudsætning af, at den sidste 1/3
afholdes af kommunen eller den stedlige
kreds.

Da den her nævnte sats på 10 kr. pr. nat
efter de sidste års prisudvikling må anses
for ganske utilstrækkelig, skal udvalget fore-
slå, at denne forhøjes til den for statstjene-
stemænd gældende sats, f. t. 30,50 kr. pr.
nat (efter sats A) jfr. finansministeriets cir-
kulære af 17/3 1964 om særlige ydelser. Man
har herved taget i betragtning, at der ikke
i øvrigt ydes de pågældende godtgørelse for
fravær fra hjemmet eller lignende.

B. L e d e r e .

1. Baggrunden for de gældende regler.
a) Deltidsansatte ledere.
Før loven af 1954 fandtes der ikke alminde-
lige regler om tilskud til lederhonorar i af-
tenskolen.

Loven af 1954.
I henhold til 1954-lovens bestemmelser kun-
ne der til at forestå arbejdet med ledelsen og
tilrettelæggelsen af aftenskoleundervisningen
ved aftenskoler med flere lærere ansættes en
lærer med et honorar, hvortil statskassen
ydede tilskud med halvdelen. Statstilskud til
honorar for ledelse af aftenskoleundervisning
kunne dog kun ydes, når skolen havde mindst
3 hold. I aftenskolen kunne statstilskud højst
ydes i forhold til 25 kr. + sædvanligt hono-
rartillæg pr. hold for de første 10 hold og
20 kr. + tillæg for hvert af de efterfølgende
hold.

Såfremt holdene i aftenskolen ikke om-
fattede mindst 40 undervisningstimer i gen-
nemsnit, betragtede man i denne henseende
skolen som omfattende så mange hold, som
fremkom, når det samlede timetal blev op-
delt i hold å 40 timer.

Loven af 1960.
Lederhonorarerne blev ikke medtaget ved
ajourføringen af lønningerne i 1959, men
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blev først ændret ved loven af 10. juni 1960.
Den i 1954 fastsatte beregning af lederhono-
raret inden for aftenskolen havde vist sig at
være uheldig, idet den kunne medføre en op-
deling af hold i videre omfang, end under-
visningens formål tilsagde. Der blev derfor
fastsat regler, hvorefter lederhonoraret blev
beregnet i forhold til skolens timetal. De i
1960 fastsatte regler, der fortsat er gældende,
kræver som betingelse for ydelse af lederho-
norar, at en skole har flere lærere, samt at
undervisningen omfatter et mindste antal ti-
mer på 100. Statstilskuddet kan højst udgøre
halvdelen af honoraret og højst 5 % af det
beløb, der fremkommer ved at multiplicere
antallet af skolens undervisningstimer i det
forløbne skoleår med minimumslønnen i af-
tenskolen. Overstiger timetallet 400, udgør
tilskuddet højst 4 % af beløbet for det over-
skydende antal timer.

b) Heltidsansatte ledere.
I loven af 1954 blev der åbnet adgang til i
stedet for ydelse af lederhonorar med stats-
tilskud at overdrage arbejdet med ledelsen
og tilrettelæggelsen af aftenskolearbejdet til
en eller flere af kommunens lærere. Veder-
laget kunne enten bestå i nedsættelse af det
pligtige timetal i folkeskolen eller normering
af den pågældende i en højere lønnings-
klasse inden for skoleplanens rammer. Der
kunne normalt ikke ydes lederhonorar i for-
bindelse med denne ordning.

Den i 1954 indførte ordning er fortsat gæl-
dende. Det blev dog i forbindelse med folke-
tingets forhandlinger om loven af 1960 til-
kendegivet, at undervisningsministeriet ville
være tilbageholdende med at normere leder-
stillinger for aftenskoleundervisningen på
kommunens skoleplan, og at spørgsmålet om
adgang til normering af sådanne stillinger
skulle behandles i det efter lovens vedtagelse
nedsatte aftenskoleudvalg.

2. Overvejelser og forslag.
Der har i udvalget været enighed om leder-
arbejdets store betydning for alle former for
oplysningsarbejde, idet en forbedring og sik-
ring af arbejdets kvalitet er stærkt afhængig
af ledernes kvalitet. Det er derfor af vigtig-
hed at sikre alle ledere et passende honorar
og i øvrigt skabe mulighed for ansættelse af

ledere i alle de tilfælde, hvor der efter sko-
lens størrelse er et behov herfor. Samtidig vil
det være hensigtsmæssigt at styrke lederin-
stitutionen ved at placere flere administra-
tive opgaver hos lederne. Herved vil man
endvidere aflaste ungdomsnævnene.

Efter de nugældende regler er der som
anført to former for ansættelse af ledere,
idet man enten kan benytte den alminde-
lige adgang i ungdoms- og aftenskolelovens
§ 16, stk. 2, til at ansætte en (deltidsbe-
skæftiget) leder med honorar fastsat i for-
hold til antallet af undervisningstimer, eller
man kan søge en tjenestemandsstilling nor-
meret på kommunens skoleplan i henhold til
reglen i § 20, stk. 6.

a) Deltidsansatte ledere.
Efter de gældende regler i lovens § 16, stk.
2, kan der. når en aftenskole har over 100
timer, ansættes en leder med et honorar,
hvortil staten yder tilskud med halvdelen,
dog at tilskuddet højst kan udgøre 5 % af
det beløb, der fremkommer ved at multi-
plicere antallet af skolens undervisningstimer
i det forløbne skoleår med den til enhver tid
gældende minimumsløn i aftenskolen, og for
så vidt angår timer udover 400 højst 4 c/c
af beløbet for det overskydende antal timer.
Honoraret svarer således højst til 10 % af
det beløb, der fremkommer ved at multipli-
cere antallet af undervisningstimer med den
til enhver tid gældende minimumsløn i af-
tenskolen, og for så vidt angår timer ud over
400 til 8 % af beløbet for det overskydende
antal timer.

Da det må anses for påkrævet, at alle
aftenskoler har en forsvarlig ledelse, må man
tillægge det stor betydning, at alle ledere får
et rimeligt honorar, og på denne baggrund
foreslås det at lade den ovennævnte be-
grænsning på 400 timer bortfalde og blot
fastsætte en almindelig bestemmelse om, at
honoraret altid skal svare til 10 % af det
beløb, der fremkommer ved at multiplicere
antallet af skolens undervisningstimer med
den til enhver tid gældende minimumsløn i
aftenskolen. Dette vil give de pågældende
ledere en lønforbedring på ca. 25 %. Det
fremhæves, at der ved opgørelsen af det sam-
lede timetal kan medregnes alle former for
aftenskolevirksomhed, således - foruden den
almindelige aftenskole og aftenhøjskole -
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studiekredse, foredragsrækker, fritidsgrupper,
erhvervsmæssig efteruddannelse m. v.

Udvalgets flertal finder endvidere, at der
bør være pligt til at udrede lederhonorar til
fritidsundervisning af et omfang som efter
gældende regler.

Endelig finder udvalget — under hensyn
til at der til andre lønudgifter i aftenskolen
ydes 2/3 refusion - at der ikke er tilstrække-
lig begrundelse for at opretholde reglen om,
at der kun ydes halv statsrefusion til de her
omhandlede udgifter. Man foreslår derfor, at
tilskudsbestemmelsen ændres, således at sta-
ten her udreder 2/3 af lønudgiften, hvilket
svarer til den for de heltidsansatte ledere
foreslåede refusionsordning. Den resterende
trediedel udredes af kommunerne.

b) Heltidsansatte ledere, herunder ledermed-
hjælp.
Der har i udvalget været stemning for at gå
bort fra ordningen med normering af kom-
munernes lærere som ledere, idet der her-
imod bl. a. er blevet anført, at den i for høj
grad favoriserer de kommunale aftenskoler.
Der er således henvist til, at det er vedkom-
mende kommunalbestyrelse, der ansætter le-
deren, samt til at denne ved aflønning i 5.
eller 6. lønningsklasse stilles betydeligt bedre
end andre ledere, som vederlægges efter reg-
len i § 16. Hertil kommer, at lønudgiften
refunderes af staten efter reglerne om folke-
skolens lærerlønninger, medens der til løn-
udgiften til den anden kategori ledere kun
ydes halv statsrefusion.

Udvalget har for at sikre ligestilling mel-
lem private og kommunale aftenskoler væ-
ret inde på den tanke at udvide adgangen
til heltidsansættelse af alle større aftensko-
lers ledere, således at også de private aften-
skoler får adgang til selv at ansætte heldags-
beskæftigede ledere.

For at få en smidigere ordning foreslår
udvalgets flertal, at adgangen til normering
af tjenestemandsstillinger bortfalder, og at
lønnen til lederne i stedet ydes som et ho-
norar.

Et mindretal i udvalget (Bent Andersen,
Ingefred Juul Andersen, Baunsgaard, Biil-
mann, Thea Skovgaard Christensen, Gaardø,
Haubirk, J. E. Larsen, Mathiasen og Inge-
mann Petersen) har ikke kunnet tiltræde
disse synspunkter, men har tværtimod ønsket

at udvide den bestående adgang til norme-
ring af tjenestemandsstillinger ud fra den
opfattelse, at det med de store økonomiske
forpligtelser, der pålægges kommunerne, og
de udvidede opgaver for de kommunale
nævn må, være rimeligt, at man i hvert fald
i større kommuner har en kvalificeret tjene-
stemand til støtte i dette arbejde.

Der er enighed om, at de efter den hid-
tidige ordning godkendte lederstillinger (med
lønning efter lærerlønningslovens 5. og 6.
lønningsklasse) opretholdes for de pågæl-
dende indehaveres embedstid.

Ved drøftelserne af, hvor stor en aftensko-
le skal være for at kunne få ret til en heltids-
beskæftiget leder, har der været overvejende
stemning for at anvende den enkelte skoles
samlede timetal som kriterium. Man har her
i første omgang været inde på tallet 10.000
timer (svarende til ca. 250 hold), idet hono-
raret til en deltidsbeskæftiget leder i henhold
til lovens § 16, stk. 2, ved et så stort timetal
nærmer sig til lønnen i lærerlønningslovens
2. lønningsklasse.

Allerede efter gældende regler vil den del-
tidsansatte leder her få 16.000 kr. om året,
d. v. s. kun lidt under begyndelsesløn i 2.
lønningsklasse - 16.988 kr. — og efter for-
slaget vil han få ca. 20.000 kr. om året,
d. v. s. nogenlunde som 2. lønningsklasses 2.
trin - 19.566 kr. årligt (satser pr. 1/10 1964).

Det er imidlertid gjort gældende, at med
et så højt timetal vil kun et meget begrænset
antal skoler kunne komme i betragtning.
Man stiller derfor forslag om, at et timetal
på 7500, heri medregnet eventuelle fore-
dragsrækker efter foretagen omregning (et
foredrag = 5 aftenskoletimer), skal være til-
strækkeligt som betingelse for at godkende
en heltidsansat leder. Man finder dog ikke,
at dette timetal uden videre bør give ret til
ansættelse af en heltidsleder, men det må
yderligere være en betingelse, at der i ved-
kommende aftenskoles virksomhed indgår
kulturelle arrangementer i et vist omfang.
Det må endvidere være sandsynliggjort, at
vedkommende aftenskole har en sådan sta-
bilitet, at der varigt vil være et behov for
en heltidsansat leder.

Af samme grund foreslås det, at der kun
sker godkendelse for kortere perioder ad gan-
gen, og man vil her finde en periode på 3 år
passende.
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Man har på den anden side været op-
mærksom på, at det ved aftenskoler med et
timetal, der ligger over de ovenfor nævnte
7500 timer ofte vil være vanskeligt for en
enkelt leder at overkomme arbejdet med til-
syn og tilrettelæggelse m. v., og det foreslås
derfor, at der skabes adgang til i sådanne
tilfælde at antage medhjælp til bistand for
lederen i det pædagogiske, faglige og admi-
nistrative arbejde.

Honoraret til lederne må fastsættes i hvert
enkelt tilfælde og bør normalt fastsættes til
et belob svarende til en almindelig lærerløn
i lærerlønningslovens 2. eller 4. lønnings-
klasse, men man finder det rimeligt, at der
bliver adgang til at godkende højere hono-
rarer svarende til lønnen i lærerlønningslo-
vens 5. eller 6. lønningsklasse. Der må ved
fastsættelsen tages hensyn til såvel aftensko-
lens størrelse, den pågældende leders tidli-
gere virksomhed som til, om der stilles pæ-
dagogisk medhjælp til rådighed, jfr. det tid-
ligere herom bemærkede. Der må tillige hen-
ses til, hvad den pågældende ville få som
honorar i henhold til § 16 (beregnet efter
timetallet), idet det forekommer naturligt,
at honoraret for en heltidsbeskæftiget leder
bliver noget højere under hensyn til kravet
om, at vedkommende skal stille hele sin ar-
bejdskraft til rådighed og altså ikke kan have
anden hovedbeskæftigelse.

Honoraret må imidlertid ligge fast for den
godkendte periode og ikke påvirkes af æn-
dringer i timetallet.

Til de pædagogiske medhjælpere for le-
derne foreslår man ydet et honorar, hvis
størrelse maksimalt kan fastsættes efter reg-
lerne for deltidsansatte ledere, d. v. s. 10 c/o
af minimumslønnen ganget med antallet af
undervisningstimer, men således at man ved
beregningen kun medtager det antal timer,
der ligger over 7500.

Der vil fortsat være adgang for folkeskole-
lærere til at overtage lederstillinger, men de
kan da ikke samtidig bestride deres stillinger
i folkeskolen, men må henvises til at træde
uden for nummer i den tid, de virker som
aftenskoleledere.

Fra visse sider har man anført, at dette
forhold muligt vil kunne afholde folkeskole-
lærere fra at overtage lederstillinger under
hensyn til den forringelse i lønnings- og pen-
sionsmæssig henseende det kan medføre for

dem. Dette problem kan imidlertid i praksis
løses derved, at man i hvert enkelt tilfælde
på de årlige bevillingslove søger hjemmel for
at medregne den tid, i hvilken en folkeskole-
lærer står uden for nummer for at varetage
et lederarbejde i aftenskolen, i den pågæl-
dendes lønnings- og pensionsanciennitet, imod
at den pågældende indbetaler sædvanlige
pensionsbidrag til statskassen. Sådanne ord-
ninger er almindeligt brugt på flere andre
områder.

Et mindretal (Bent Andersen. Gaardø og
Haubirk) ønsker at understrege, at disse be-
stemmelser sandsynligvis vil medføre, at de
fagligt uddannede skolefolk ikke vil være in-
teresserede i at påtage sig arbejdet som af-
tenskoleledere, hvilket meget må beklages.
Mindretallet foreslår derfor en sådan hono-
rering af stillingerne, at de bliver mere til-
trækkende, og efterlyser i den forbindelse en
præcisering af de krav, der stilles til lederne.

Lønudgiften har hidtil været afholdt på
samme måde som lærerlønsudgifter i folke-
skolen, d. v. s. med 85 % statsrefusion. Da
lederstillingerne efter det her fremsatte for-
slag ikke længere har nogen tilknytning til
folkeskolen, har udvalget fundet, at der til
denne lønudgift bør ydes refusion i samme
forhold som til andre lønninger i aftenskolen,
d. v. s. med 2/3. Den resterende trediedel bør
ikke bæres af kommunen alene, idet man un-
der hensyn til, at der er tale om en art ad-
ministrationsudgift, finder det rimeligt, at en
del af indskrivningsgebyrerne anvendes her-
til, således at deltagerne i aftenskolen på
denne måde kommer til at bidrage til leder-
honoraret.

Man foreslår derfor, at den sidste tredie-
del fordeles ligeligt mellem vedkommende
kommune og deltagerne, således at hver af
parterne ba:rer 1/6 af lønudgiften, og således
at deltagernes andel udredes af indskriv-
ningsgebyrerne. Den samme udgiftsfordeling
foreslås for så vidt angår honoraret til de
ovenfor foreslåede pædagogiske medhjæl-
pere.

C . F o l k e u n i v e r s i t e t e t .

1. De gældende regler.
a) De enkelte folkeuniversitetsinstitutioners
opbygning og virksomhed.
Den folkelige universitetsundervisning vare-
tages i København og Århus af folkeuniver-
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siteterne, medens folkeuniversitetsarbejdet
uden for universitetsbyerne tilrettelægges af
folkeuniversitetsudvalget, der arrangerer en-
kelt-forelæsninger og forelæsningsrækker (2
til 6 forelæsninger) og fremsætter tilbud om
disse over for stedlige enkeltforeninger, der
af udvalget godkendes som folkeuniversi-
tetsforeninger eller folkeuniversitetskomiteer
(stedlige sammenslutninger af oplysende in-
stitutioner og foreninger).

Folkeuniversitetsudvalget.
Folkeuniversitetsudvalget har siden sin op-
rettelse i 1898 modtaget tilskud fra staten.

Statens årlige tilskud er hidtil - på grund-
lag af de af udvalget udarbejdede budgetter
- blevet beregnet til dækning af udvalgets
forventede driftsunderskud, idet de udgifter,
der ikke modsvares af indbetalinger fra de
arrangerende foreninger (samt renter af ind-
skud på bank- eller girokonti) søges dækket
gennem statstilskud. Man har dog ofte haft
vanskeligheder med at få driftsunderskuddet
dækket.

Udvalgets udgifter omfatter følgende ho-
vedposter:

forelæsningshonorarer,
dagpenge til forelæsere,
rejseudgifter for forelæsere,
undervisningsmateriale,
administration og tryksager samt
mødeudgifter.

Af det budget, der lå til grund for den i
finansåret 1964-65 opnåede bevilling på
104.100 kr., fremgår, at den væsentligste del
af statstilskuddet anvendes til forelæsnings-
honorarer, medens resten anvendes til rejse-
udgifter samt administration og tryksager.
Udgifterne er endvidere blevet dækket ved
indbetalinger fra de arrangerende forenin-
ger samt ved indskud på bank- og girokonti.

Det er oplyst, at de arrangerende forenin-
ger og komiteer for tiden yder følgende be-
taling til folkeuniversitetsudvalget for fore-
læsningerne :

Enkeltforelæsninger 100 kr.
Rækker på 2 forelæsninger . . . . 200 kr.
Rækker på 3 forelæsninger . . . . 250 kr.
Rækker på 4 forelæsninger . . . . 300 kr.
Rækker på 5 forelæsninger . . . . 350 kr.
Rækker på 6 forelæsninger . . . . 400 kr.

Folkeuniversitetet i København.
Folkeuniversitetet, der er oprettet i 1950 ved
en sammenslutning af folkeuniversitetsfor-
eningen i København og universitetets folke-
oplysning, arrangerer i København:

Forelæsningsrækker.
Hver forelæsningsrække strækker sig over 6
undervisningsaftener å 2 timer (i alt 12 ti-
mer); deltagerne betaler 12 kr. pr. række.

Universitetskursus.
Hvert kursus strækker sig over 2 eller 4 se-
mestre; der undervises pr. semester 12 un-
dervisningsaftener å 2 timer (i alt 24 timer);
deltagerne yder 30 kr. pr. semester samt et
registreringsgebyr for første semester på 10
kr.

Folkeuniversitetet i København har siden
1950 modtaget statstilskud til forelæsnings-
rækker og siden 1954 til flerårige universi-
tetskursus. Statstilskuddet beregnes i lighed
med tilskuddet til folkeuniversitetsudvalget
til dækning af de udgifter, der ikke kan dæk-
kes gennem gebyrer og medlemskontingenter.

Folkeuniversitetets udgifter omfatter føl-
gende hovedposter:

forelæsnings- og lederhonorarer,
undervisningsmateriale,
administration og tryksager samt
faglig assistance.

Af det budget, der lå til grund for den i
finansåret 1964-65 opnåede bevilling på
75.040 kr., fremgår det, at den væsentligste
udgift var forelæsnings- og lederhonorarer,
medens resten fordelte sig på administration
og tryksager. En del af udgifterne er blevet
dækket ved indtægter i form af medlems-
kontingenter og gebyrer.

Folkeuniversitetet i Århus.
Folkeuniversitetet i Århus, der ligeledes ar-
rangerer forelæsningsrækker og universitets-
kursus, modtages statstilskud efter tilsva-
rende regler som folkeuniversitetet i Køben-
havn.

Udgifterne fordeler sig på samme måde
som ved folkeuniversitetet i København.

b) Reglerne om honorarer til forelæsere og
studieledere.
Ved beregning af honorarerne for forelæ-
serne har man hidtil benyttet de satser, som
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Foreningen til beskyttelse af videnskabeligt
arbejde (F. B. V. A.) har fastsat for viden-
skabelige eller populærvidenskabelige fore-
drag. Vederlaget skulle herefter ydes efter 3
forskellige satser, afhængig af antallet af del-
tagere i den enkelte forelæsningsrække, men
man har dog i praksis set bort fra antallet
af deltagere i de enkelte forelæsningsrækker
og i stedet gradueret betalingen således, at
man har ydet honorar efter den laveste sats
til forelæsere, der holder forelæsninger i de-
res hjemby, og honorar efter den mellemste
sats til forelæsninger uden for forelæserens
hjemby.

Man har ved godkendelsen af institutio-
nernes budgetforslag som grundlag for ydelse
af statstilskud igennem flere år indirekte
godkendt anvendelsen af disse satser, og det
er endvidere i 1949 i forbindelse med en al-
mindelig forhøjelse af finanslovbevillingen
godkendt, at der ydedes sædvanligt honorar-
tillæg til forelæsningshonorarernes grund-
beløb.

Honorarernes størrelse i henhold til For-
eningen til beskyttelse af videnskabeligt arbej-
de's »Minimumstakster og aftaleregler« er for
tiden følgende (satser pr. 1/10 1964) :

Tilhørerantal Grundbeløb

Betaling pr. dobbelttime.
Grundbeløb + tillæg

(149,6 %)

Under ca. 150 70 kr. 174,72 kr.
Ga. 150-300 .. 105 kr. 262,08 kr.
Over ca. 300 . 140 kr. 349,44 kr.

De ovennævnte grundbeløb var indtil 1/4
1959 henholdsvis 50 kr., 75 kr. og 100 kr.,
fra hvilket tidspunkt de forhøjedes med 20 %
under hensyn til de tidligere skete forhøjel-
ser af finanslovhonorarernes grundbeløb. En
ny forhøjelse i 1961 bragte grundbeløbene
op på den nuværende størrelse.

Til studielederne ved universitetskurserne
ydes der et honorar på 300 kr. pr. semester
pr. kursus, i Århus dog på 750 kr. årligt.

Udover de ovennævnte honorarer ydes der
til tilrejsende forelæsere time- og dagpenge
samt godtgørelse af rejseudgifter efter de for
statens tjenestemænd gældende regler.

2. Overvejelser og forslag om tilskud.
For at skabe en forsvarlig økonomisk ramme
for folkeuniversitetsvirksomheden finder ud-

valget, at de nærmere bestemmelser om det
økonomiske grundlag, herunder især reg-
lerne om ydelse af statstilskud, bør fastsættes
ved lov, og man finder det naturligt, at be-
stemmelser herom optages i den kommende
lov om fritidsundervisning.

Man foreslår, at der skabes lovhjemmel
for tilskud til:

a) forelæser- og studielederhonorarer
b) time- og dagpenge samt rejsegodtgø-

relse.
c) honorar til en studierektor.

a. På grund af folkeuniversitetsvirksom-
hedens landsomfattende karakter vil det ikke
være rimeligt at inddrage kommunene i en
tilskudsordning, idet det vil være vanske-
ligt - uden ensidigt at belaste nogle få kom-
muner - at fastsætte regler om, i hvilket
omfang de enkelte kommuner skulle bidrage
til honorarudgifter. Muligheden for delvis
dækning af disse udgifter er herefter be-
grænset til indskrivningsgebyrerne, men disse
medgår allerede nu fuldt ud til dækning af
en del af administrationsudgifterne, jfr. her-
om nedenfor, og man finder det ikke rime-
ligt at stille forslag om en forhøjelse af de
for tiden gældende indskrivningsgebyrer med
henblik på opnåelse af øgede indtægter ad
denne vej. Man vil derfor anbefale en ord-
ning, hvorefter staten fuldt ud afholder ud-
giften til disse honorarer.

Det må som hidtil være en betingelse for
tilskud til universitetskursus, at der er et vist
mindstetal af deltagere, men det hidtidige
krav om 40 deltagere i gennemsnit pr. dob-
belttime foreslås lempet, således at man kun
kræver 25 deltagere i gennemsnit pr. dobbelt-
time, og med mulighed for dispensation ned
til 15 deltagere, jfr. herom afsnit I. G 5.
For forelæsningsrækkernes vedkommende
har der hidtil ikke været stillet krav om et
mindstetal af deltagere, idet deltagerantallet
her i almindelighed er så stort - i gennem-
snit omkring 80, i de mere søgte fag over
100 - at der ikke har været behov for en
regel herom. Selv om en regel om et vist
større antal deltagere i forelæsningsrækkerne
som betingelse for statstilskud således nor-
malt ikke ville være til nogen ulempe, kan
der på den anden side forekomme tilfælde,
f. eks. ved forelæsninger i mindre byer i mere
specielle emner, hvor deltagerantallet er me-
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get beskedent, helt ned til 20-30 tilhørere,
uden at det er muligt på forhånd at skønne
herover. Man finder det derfor upåkra;vet -
og i visse tilfælde uhensigtsmæssigt — at stille
krav om et bestemt antal deltagere i fore-
læsningsrækker eller enkeltforelæsninger.

Størrelsen af honorarerne til forelæserne
og studielederne må fastsættes med udgangs-
punkt i de nu anvendte satser.

b. Til disse udgifter foreslås ligeledes ydet
fuld statsrefution, idet det forudsættes, at
disse ydelser højst kan gives efter de til-
svarende for statens tjenestemænd gældende
regler. Det bemærkes herved, at disse be-
stemmelser normalt kun får betydning for
folkeuniversitetsudvalgets virksomhed.

c. Man foreslår, at der åbnes mulighed
for ansættelse af en særlig studierektor,
som skal forestå tilrettelæggelsen og koordi-
neringen af den samlede folkelige universi-
tetsundervisning. Den pågældende vil bl. a.
få til opgave at holde kontakt med de for-
skellige stedlige komiteer og lokalforeninger
og herved sikre den fulde udnyttelse af de
foreliggende muligheder. Det vil være rime-
ligt at lønne den pågældende efter reglerne
i den mellem vedkommende akademikeror-
ganisation og staten indgåede overenskomst.
Også til denne lønudgift foreslås ydet fuld
statsrefusion.

3. Andre forslag.
Man finder det herudover påkrævet, at

der bliver mulighed for at yde tilskud til
folkeuniversitetsudvalgets og folkeuniversite-
ternes administration, idet indskrivningsge-
byrerne, der anvendes til dette formål, langt
fra strækker til. Det anbefales derfor, at der
søges en særlig bevilling på finansloven i lig-
hed med de bevillinger, der under kultur-
ministeriets budget stilles til rådighed for en
række oplysningsforbund hovedsagelig til
dækning af disse organisationers administra-
tionsudgifter. Da det for udvalget er oplyst,
at de indkomne indskrivningsgebyrer kun
dækker ca. halvdelen af folkeuniversitetsud-
valgets og folkeuniversiteternes administra-
tionsudgifter (iflg. skønsmæssigt budget for
1966-67 93.000 kr), foreslår man, at der sø-
ges en årlig bevilling af en sådan størrelse, så
statstilskuddet bliver på ca. 50 %. Det må
være en forudsætning, at der aflægges udfør-
ligt regnskab over for undervisningsministe-

riet, og der bør inden for det bevilgede beløb
kun ydes tilskud til dækning af underskuddet.

Det har været drøftet også at yde statstil-
skud til udgifterne til undervisningsmateriel.
Det er herom oplyst, at udgifterne skønnes
at blive ca. 25.000 kr. om året, idet der reg-
nes med en gennemsnitlig udgift på ca. 23
kr. pr. forelæsningsaften. Udvalget finder
det naturligt, at disse udgifter søges dækket
af de bevillinger, som til dette formål står
til rådighed for den almindelige aftenskole-
undervisning og efter de for disse gældende
regler, d. v. s. bevilges i hvert enkelt tilfælde
af direktoratet for ungdomsundervisningen
på grundlag af årlige ansøgninger.

Udvalget finder, at staten må stille de for
folkeuniversitetsvirksomheden nødvendige lo-
kaler til rådighed på universiteterne og de
højere læreanstalter. De hermed forbundne
udgifter til lys, varme, rengøring og eventuel
betjentbistand bør afholdes over de enkelte
universiteters samt de højere læreanstalters
almindelige budgetter. I det omfang folke-
universitetsvirksomheden ikke kan foregå på
universiteterne, foreslås det, at det pålægges
kommunerne at stille lokaler til rådighed på
samme måde og efter samme regler som til
den øvrige fritidsundervisning.

D . O p l y s n i n g s k o n s u l e n t e r .

Efter de gældende regler kan en lands- eller
landsdelsorganisation, der har oplysningsar-
bejde som hovedformål, ansætte ungdoms-
vejledere eller oplysningskonsulenter, til hvis
løn der kan ydes statstilskud med 50 % in-
den for en til undervisningsministerens rå-
dighed stående bevilling på 200.000 kr. Til-
skuddet kan højst ydes i forhold til en løn
svarende til slutlønnen i lærerlønningslovens
4. lønningsklasse.

Da ansættelse af sådanne konsulenter med
dette arbejde som hovedbeskæftigelse har
vist sig at være af overordentlig stor værdi
for alt oplysningsarbejde, finder udvalget, at
der bør sættes kraftigt ind for at styrke og
udbygge denne ordning. Den eksisterende
bevilling på 200.000 kr. om året har vist sig
slet ikke at kunne dække det stadigt stigende
behov, hvorfor en betydelig forøgelse er på-
krævet. Man ville have foretrukket en al-
mindelig regel om, at der til enhver sådan
konsulent, der var godkendt af ministeriet,



70

kunne ydes statstilskud, men under hensyn
til de betydelige udgifter, der må formodes
at være forbundet hermed, foreslår man at
bevare systemet med rammebevillinger, men
da at forøge disse betydeligt; på baggrund
af oplysninger indhentet fra oplysningsfor-
bundene om de forventede årlige udgifter
foreslår udvalget et årligt beløb af en stør-
relsesorden på 650.000 kr.

Det fremhæves, at det ovennævnte beløb
kun er, hvad man for tiden skønner nødven-
digt, og at der bør være adgang til regule-
ring af beløbet i takt med stedfindende stig-
ninger i lønninger og honorarer. I øvrigt vil
de ulemper, der fortsat vil være til stede
ved, at der kun er begrænsede midler til rå-
dighed, kunne afhjælpes noget ved, at man
fra de pågældende organisationer hvert år
indhenter oplysninger om de forventede ud-
gifter til konsulentlønninger, og under hen-
syn til det således oplyste behov om nødven-
digt søger bevillingen forhøjet.

Da disse konsulenters arbejde ofte er lige
så omfattende og betydningsfuldt som mange
skolelederes, synes der ikke at være tilstræk-
kelig begrundelse for at begrænse deres løn
til overlærerløn (som maximum). Der bør
være adgang til at yde en løn svarende til
skoleinspektørløn (lærerlønningslovens 6. løn-
ningsklasse), uden at dette dog skal være
den almindelige regel, men der må i hvert
enkelt tilfælde tages stilling til, om den fore-
slåede Ion under hensyn til omfanget af og
ansvaret for de med hvervet forbundne op-
gaver er rimelig, ligesom den pågældendes
tidligere virksomhed bør tages i betragtning.

Efter de gældende regler ydes statstilskud-
det som nævnt til konsulenter ved organisa-
tioner, der har oplysningsarbejde som ho-
vedformål, men man finder det rimeligt at
også andre organisationer, der driver oplys-
ningsarbejde uden at have dette som hoved-
formål, får adgang til statstilskud til afløn-
ning af konsulenter, og det foreslås derfor,
at der indenfor den til rådighed stående be-
villing afsættes et mindre beløb hertil.

Det er blevet anført, at bestemmelsen om,
at organisationen selv skal bære halvdelen
af lønudgiften, i mange tilfælde vil bevirke,
at der ikke ansættes konsulenter, uanset at
der er et virkeligt behov for det. Man har
desuden henvist til, at statstilskuddet i hen-
hold til lovens øvrige lærer- og lederbestem-

melser udgør en større andel af lønudgiften.
Under hensyn hertil foreslås det, at statens
tilskud forhøjes, og der er under forhandlin-
gerne opnået enighed om at foreslå det sat
op til 70 %, således at vedkommende organi-
sation eller stedlige kreds kan nøjes med at
udrede de 30 %. Det må herved tages i
betragtning, at det stadig påhviler organi-
sationerne at udrede rejseudgifter, kontor-
holdsudgifter og andre administrationsud-
gifter.

E . A m t s u n g d o m s n æ v n e n e s
k o n s u l e n t e r .

Såfremt et amtsungdomsnævn finder, at der
inden for nævnets område er behov for en
fuldt beskæftiget medhjælp, kan der efter
de gældende bestemmelser normeres en tje-
nestemandsstilling som konsulent for ung-
domsundervisningen i amtet med lønning og
pension efter de for konsulenter for sær-
undervisningen gældende regler. De nær-
mere regler om konsulenternes arbejdsom-
råde fastsattes i en instruks, der stadfæstes
af undervisningsministeren.

Som det fremgår af afsnittet om udval-
gets forslag vedrørende administration, side
85 foreslår man skabt hjemmel for, at der
skal normeres en konsulent for amtsung-
domsnævnet i hvert amt, dog med adgang til
normering af 2 konsulenter, såfremt amtet
er delt i 2 amtsrådskredse. Denne konsulent
foreslås ligestillet med amtsskolekonsulenten,
og i konsekvens heraf foreslås det, at der
også lønmæssigt skabes ligestilling derved, at
amtsungdomsnævnenes konsulenter oprykkes
fra lærerlønningslovens 6. lønningsklasse til
aflønning efter samme regler som amtsskole-
konsulenterne (7. lønningsklasse). Det føl-
ger heraf, at stillingerne for fremtiden skal
besættes af kongen.

Samtidig foreslås det, at lønudgifterne til
disse konsulenter, der hidtil som en del af
amtsungdomsnævnets administrationsudgif-
ter har været afholdt med halv statsrefu-
sion, afholdes på samme måde som lønud-
giften for amtsskolekonsulenterne, nemlig
med 85 % statsrefusion. Lønudgiften skal
herefter fortsat optages på skolefondens bud-
get sammen med amtsungdomsnævnets øv-
rige administrationsudgifter, men skolefon-
den skal for fremtiden kun udrede 15 %
heraf.
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Et mindretal (Bent Andersen, Gaardø og
Haubirk) har ønsket bestemmelsen udvidet
til også at omfatte ungdomsnævnene og har
herom fremsat følgende forslag:

»Såfremt et ungdomsnævn finder, at der
inden for nævnets område er behov for
en fuldt beskæftiget medhjælp, kan der
efter samme bestemmelser som for amts-
ungdomsnævnenes konsulenter normeres en
sådan stilling.«

F . M e d h j æ l p f o r n æ v n e n e .

1. Efter den gældende lovs § 12, stk. 4, kan
der til varetagelse af det amtsungdomsnæv-
net påhvilende arbejde antages honorarløn-
net medhjælp.

Man finder ikke anledning til at foreslå
ændringer i denne bestemmelse.

2. Efter den gældende lovs § 9, stk. 10, kan
der til hjælp til varetagelse af det ungdoms-
nævnet påhvilende arbejde antages honorar-
lønnet medhjælp, herunder ungdomsvejle-
dere.

Der ydes halv statsrefusion til lønudgif-
ten, dog højst i forhold til en løn svarende
til slutlønnen i lærerlønningslovens 4. løn-
ningsklasse, jfr. § 9, stk. 11.

Bestemmelserne foreslås ændret, således at
der kun ydes refusion af udgiften til med-
hjælp til varetagelse af arbejde af pædagogisk
karakter, men derimod ikke til nævnets ad-
ministrative arbejde, idet den nuværende
bestemmelse ikke er i overensstemmelse med
almindelige principper for statstilskud, hvor-
efter der ikke ydes statstilskud til kommunal
administration.

IV. Uddannelse af ledere, lærere og instruktører.

Indledende bemærkninger.
Det er udvalget bekendt, at antallet af læ-
rere i oplysningsarbejdet under gældende
lov andrager 15.-20.000. En stor del af dis-
se lærere kan karakteriseres som værende fast
knyttet til oplysningsarbejdet, forstået så-
ledes, at de over flere sæsoner fungerer som
lærere i voksenundervisningen. Af samtlige
undervisere må man formode, at mere end
halvdelen ikke er i besiddelse af en pædago-
gisk uddannelse af længere varighed (fra se-
minarium, husholdningsseminarium eller an-
det læreruddannelsessted).

Udvalget må på baggrund af dette anse
det for påkrævet, at lærere i fritidsundervis-
ningen kan få adgang til en pædagogisk-me-
todisk uddannelse. Der må skabes mulighed
for etablering af såvel grunduddannelse som
en videregående pædagogisk-metodisk ud-
dannelse.

Men man finder det endvidere stærkt øn-
skeligt, at mulighederne for lærernes faglige
uddannelse udvides betydeligt.

Hidtil har oplysningsarbejdets læreruddan-
nelsesvirksomhed været henlagt til læreror-
ganisationer, organisationer med oplysnings-
arbejde som hovedformål og til lokale ung-
domsnævn og amtsungdomsnævn.

Undervisningsministeriet har i det om-
fang, det har været muligt, ydet tilskud til

denne uddannelsesvirksomhed af de midler,
der stilles til rådighed herfor (lovens § 46).

Der er af de pågældende initiativtagere
gjort et dygtigt og påskønnelsesværdigt ar-
bejde i bestræbelserne for at højne lærernes
kvalifikationer.

Men dette arbejde er i mange tilfælde be-
sværliggjort af især 2 faktorer: 1) En for lille
statsbevilling og 2) for få veluddannede in-
struktører til at forestå uddannelsen af læ-
rere.

Udvalget ønsker at påpege nødvendighe-
den af en eliminering af disse 2 faktorer,
såfremt oplysningsarbejdet skal kunne på-
regne at disponere over velkvalificerede læ-
rerkræfter.

Specielt angående statsstøttens størrelse
finder udvalget det urimeligt, at de af op-
lysningsarbejdets lærere, der ønsker at ud-
danne sig i større eller mindre udstrækning,
selv må betale for denne uddannelse. Alene
en tabt arbejdsfortjeneste afholder mange
fra at deltage i et uddannelseskursus.

Udvalget ønsker, at mange seminarieud-
dannede lærere fortsat vil være medarbejdere
i fritidsundervisningen, men man er dog af
den formening", at størstedelen af de unge
lærere, der udsendes fra folkeskoleseminari-
erne, ikke i deres studietid har modtaget til-
strækkelig undervisning i og orientering om
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voksenundervisning og oplysningsarbejdets
former og vilkår.

I denne anledning er udvalget i skrivelse
af 18. december 1964 til læreruddannelses-
udvalget fremkommet med en række forslag
til orientering om og undervisning i voksen-
undervisningen, jfr. bilag 18.

Udvalget finder det ønskeligt, at der ska-
bes langt større muligheder for en lederori-
entering af pædagogisk og faglig karakter,
end tilfældet er i dag.

Man ønsker endvidere at understrege, at
forskning af voksenpædagogik må fremmes
her i landet. Man har drøftet, under hvilken
form denne bør finde sted, og udvalget ind-
stiller, at der knyttes forskning af voksen-
pædagogik til Danmarks pædagogiske insti-
tut.

Udvalget har med interesse bemærket sig,
at lærestole i voksenpædagogik i stigende tal
oprettes ved lærerhøjskoler og universiteter,
således bl. a. i Sverige og Finland. Udvalget
finder det af stor betydning for voksenunder-
visningen, at der også herhjemme oprettes
sådanne lærestole.

Det vil ligeledes være af betydning for så-
vel forskning som eventuelle lærestole, at
Statens pædagogiske Studiesamling får mu-
lighed for at dække emner som voksenun-
dervisningens praksis, voksenpædagogik i øv-
rigt samt voksenundervisningens psykologi og
sociologi.

Med hensyn til forskning og undervisning
ved eventuelle lærestole samt det hertil knyt-
tede biblioteksarbejde peger man på mulig-
heden af, at der søges etableret et nordisk
samarbejde.

Derudover vil det være nødvendigt ved
uddannelsen af ledere, lærere og instruktø-
rer og gennem en fortløbende orientering in-
denfor organisationerne at informere om,
hvad folkebibliotekerne kan tilbyde voksen-
oplysningen. Den service, der tilbydes gen-
nem folkebibliotekerne, udnyttes kun i ringe
grad indenfor oplysningsarbejdet. Det be-
mærkes i denne forbindelse, at der er et nært
samarbejde mellem folkebibliotekerne i Nor-
ge, Sverige og Danmark.

Udvalget finder det rimeligt at betragte
voksenoplysningen, der dækker over vidt for-
skellig og forgrenet virksomhed, som en hel-
hed uanset forskelle i undervisningsform, bl.
a. under hensyn til, at det er ønskeligt, at

lærerne får berøring med andre undervis-
ningsformer end deres egne.

Det er i denne forbindelse blevet overvejet,
hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at
oprette en selvstændig institution for ud-
dannelse af lærere og ledere til voksenunder-
visning. I betragtning af den række af uaf-
klarede problemer, herunder f. eks. koordi-
nering med uddannelse inden for beslægtede
områder, der i denne anledning er til stede,
henstiller udvalget, at disse problemer ta-
ges op til løsning, eventuelt ved nedsættelse
af et særligt udvalg.
På grundlag af udvalgets overvejelser finder
man, at de allerede eksisterende muligheder
må bibeholdes, samtidig med at de må udvi-
des i betydelig grad. Men man finder det
endvidere nødvendigt, at en lang række nye
opgaver tages op:

A . U d d a n n e l s e a f i n s t r u k t ø r e r
t i l u d d a n n e l s e a f l æ r e r e
i f r i t i d s u n d e r v i s n i n g e n .

Udvalget foreslår, at instruktøruddannelsen
henlægges til Danmarks Lærerhøjskole el-
ler til dennes provinsafdelinger.

I n d h o l d :
Undervisningen foreslås at dække de områ-
der, som er indeholdt i følgende disposition:

1. Pædagogik.
a. Den frie folkeoplysnings målsætning.
b. Undervisningslære.

Forholdet mellem undervisningens for-
mål, indhold og form.
Undervisningens tilrettelæggelse og
praktiske udførelse.
Undervisningsprincipper og -metoder.
Hjælpemidler, herunder orientering i
bibliotekskundskab.

2. Psykologi.
a. Almen psykologi.
b. Gruppepsykologi.
c. Pædagogisk psykologi.

3. Undervisningsøv eiser.
a. Instruktion.
b. Kritik.

4. hove og bestemmelser vedrørende fritids-
undervisningen.

5. Kursusteknik.
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Form:
Det foreslås, at undervisningen former sig
som en vekslen mellem forelæsninger, drøf-
telser og studier, således at de i voksenoplys-
ningen anvendelige undervisningsformer og
-metoder demonstreres og opleves af deltager-
ne.

Varighed:
Uddannelsen bør efter de indhøstede erfarin-
ger med andre lignende uddannelser have en
varighed af 2-3 måneder.

Forudsætning for deltagelse:
Det må forudsættes, at deltagerne er øvede
undervisere i oplysningsarbejdet, og at de
forud har tilegnet sig et elementært grundlag
i pædagogik og psykologi.

Vilkår:
Hel eller delvis godtgørelse for tabt arbejds-
fortjeneste.

B. P æ d a g o g i s k-m e t o d i s k e
g r u n d u d d a n n e l s e r .

I n d h o l d :

Hovedvægt på voksenundervisningens teori
og praksis og normalt omfattende følgende
emner:

1. Voksenundervisningens almindelige pæda-
gogik og metodik, herunder hjælpemidler.

2. Psykologi og sociologi med henblik på vok-
senundervisningens særlige problemer.

3. Voksenundervisningens lovgivning og ad-
ministration.

Varighed:
På grundlag af indhøstede erfaringer bør disse
kursus have en varighed på 7-14 dage og med
mulighed for tilsvarende fortsættelsesperioder
senere.

Deltagere:
Åben adgang for lærere i voksenoplysningen,
der har faglig viden samt nogen erfaring med
hensyn til voksenundervisning.

Vilkår:
Deltagerne får fuld dækning for rejseudgifter
på 2. klasse, vederlagsfri undervisning samt
dagpenge og i særlige tilfælde hel eller delvis
godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Organisation:
Kursus af denne art kan arrangeres af orga-
nisationer med oplysningsarbejde som hoved-

formål og af amtsungdomsnævn i samarbejde
med direktoratet for ungdomsundervisningen.

Kursus kan eventuelt henlægges til folke-
skoleseminarier og arrangeres i samarbejde
med disse.

C . A n d e n k u r s u s v i r k s o m h e d a f
p æ d a g o g i s k k a r a k t e r .

Som hidtil må der i henhold til § 46 kunne
arrangeres kursus af varierende længde, så-
ledes også week-end-kursus, 3-dages kursus
og aftenkursus over en længere periode.

D . N o r d i s k p æ d a g o g i s k k u r s u s .

Under forudsætning af tilslutning fra bl. a.
Nordisk Kultur Kommission foreslås etable-
ret et kursus på fælles-nordisk basis til ud-
dannelse og videreuddannelse af voksenop-
lysere.

Udvalget ønsker dog ikke på indeværende
tidspunkt at fremsætte konkrete forslag om
varighed, indhold, organisation m. v., idet
man skal henvise til den resolution, der blev
fremsat til Nordisk Kultur Kommission på
Nordisk Konference om voksenundervisning,
Oslo i dagene 21.-24. januar 1965, og som
har følgende ordlyd:

Man opfordrer Nordisk Kultur Kommis-
sion til at nedsætte et alsidigt sammensat
udvalg til undersøgelse af mulighederne for
at etablere en fællesnordisk institution for
uddannelse og videreuddannelse af ledere
og lærere i voksenoplysningen.

Udvalget bør omfatte repræsentanter for
de nordiske folkehøjskoler og folkeoplys-
ningsorganisationer, medborger- og arbej-
derinstitutter, samt organer der beskæftiger
sig med efteruddannelse og omskoling af
voksne.

E. U d d a n n e l s e af
h å n d g e r n i n g s l æ r e r i n d e r .

I betragtning af den mangel på afklaring,
der foreligger med hensyn til håndgernings-
lærerinders uddannelse, finder man det rime-
ligt, at der nedsættes et særligt udvalg med
bl. a. repræsentanter for håndarbejdsskolerne.
Udvalget har anmodet undervisningsministe-
ren om nedsættelse af et sådant udvalg (bilag
11).
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F . F a g l i g u d d a n n e l s e p å
D a n m a r k s L æ r e r h ø j s k o l e .

Udvalget finder det ønskeligt, at der som
Hidtil på Danmarks Lærerhøjskole åbnes ad-
gang for voksenundervisningslærere med læ-
rereksamen eller med fagmæssig ligestillet
uddannelse til specialkursus af faglig eller
metodisk karakter - inden for de discipliner
eller fagområder, som henlægges til Dan-
marks Lærerhøjskole. Lærerhøjskolens almin-
delige kursus, årskursus såvel som korte kur-
sus, står fremdeles åben for lærere i det folke-
oplysende arbejde, for så vidt disse opfyl-
der de almindelige optagelsesbetingelser. -
Udvalget er af den opfattelse, at der i ana-
logi med de vilkår, der bydes folkeskolelæ-
rere og andre lærere, der går på årskursus,
bør søges tilvejebragt stipendier til disse kur-
sus, som i rimeligt omfang kan holde delta-
gerne skadesløse for tabt arbejdsfortjeneste.

G . F a g l i g e k u r s u s i h e n h o l d
t i l l o v e n s k u r s u s b e v i l l i n g .

Indhold:
Det pågældende fags betydning og metodik
i voksenundervisningen.
Varighed: 7-14 dage eller derover.

Deltagere:
Undervisere i det pågældende fag inden for
hele voksenundervisningen.

Vilkår:
Deltagere får fuld dækning for rejseudgifter
på 2. klasse samt gratis ophold og undervis-
ning.

H . K o r t e f a g l i g e
e f t e r u d d a n n e l s e s k u r s u s .

Som hidtil må der i henhold til § 46 kunne
arrangeres kursus af varierende længde for
ledere og lærere således også week-endkursus,
3 dages kursus og aftenkursus over en læn-
gere periode.

I . K u r s u s t i l r e t t e l a g t f o r
l e d e r e m. f 1. v e d a m t s u n g d o m s -

n æ v n e t s f o r a n s t a l t n i n g .

I lighed med den bevilling, der i øjeblikket
er til rådighed for afholdelse af orienterings-

møder for ungdomsnævn, afsættes et beløb
på amtsungdomsnævnets budget til afhol-
delse af orienteringskursus for ledere.

Det foreslås, at der pålægges amtsung-
domsnævnet en pligt til i god tid inden sæ-
sonens begyndelse at indkalde til kursus, der
afholdes ved amtsungdomsnævnets foran-
staltning.

K . L o v e n s k u r s u s b e v i l l i n g .

Til de foran under B, G, D, G og H nævnte
kursus bør der kunne ydes støtte i henhold
til lovens kursusbevilling, gældende lovs §
46. For så vidt angår de under A og F nævn-
te kursus henstiller man, at de hertil fornød-
ne beløb optages på Danmarks Lærerhøjsko-
les budget.

Som hidtil bør tilskud af kursusbevillin-
gen kunne tildeles ungdomsnævn og amts-
ungdomsnævn, lærersammenslutninger og
oplysningsorganisationer m. fl.

Med hensyn til kursus arrangeret af or-
ganisationer med oplysningsarbejde som ho-
vedformål foreslås, at sådanne organisatio-
ner til egentlige uddannelseskursus efter årlig
ansøgning tildeles et rådighedsbeløb, afpasset
efter de enkelte organisationers behov og fak-
tiske muligheder for at etablere kursus. Der
bør dog sikres organisationerne mulighed for
at arrangere flerårige kursus.

Endvidere foreslår udvalget, at organisa-
tioner med virke i det frie oplysningsarbejde
som hidtil kan modtage støtte til enkelte
kursus.

11 medlemmer (Aundal, Hammer, Har-
kjær, Gustav Jensen, Wagner Jensen, Kalle-
strup, Carl Aage Larsen, Nilsson, Ejnar Peter-
sen, Ingemann Petersen og Poul Thomsen)
har givet udtryk for betænkelighed med hen-
syn til mulighederne for at give deltagerne i
de i dette afsnit omhandlede lærerkursus vil-
kår, der er bedre end de vilkår, der er gsel-
dende for uddannelse og videreuddannelse af
andre lærere.
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V. Lokaler og undervisningsudstyr.

I n d l e d e n d e b e m æ r k n i n g e r .

Aftenskoleundervisningens hidtidige lokale-
problemer har næsten udelukkende va;ret af
kvantitativ karakter. Mange aftenskoler har
måttet indrette deres tilbud om undervisning
ikke blot efter lærerkapaciteten, men også me-
get ofte efter de lokaler — ikke mindst faglo-
kaler — der ville kunne stilles til rådighed af
vedkommende kommunalbestyrelse.

Disse problemer med hensyn til den be-
grænsede lokalekapacitet vil efter aftenskole-
udvalgets formening vokse betydeligt i de
kommende år, ikke alene som følge af den
foreslåede fritidsundervisnings større differen-
tiering og bedre muligheder for at imøde-
komme undervisningsbehov m. v., men også
som følge af både den øgede fritid og den
tiltagende spredning i ferie- og arbejdstid.
Der vil i de kommende år uden tvivl inden
for fritidsundervisningen blive behov for at
have et væsentligt større antal lokaler — ikke
mindst faglokaler — til rådighed både til af-
ten- og dagundervisning og til undervisning
inden for og uden for de traditionelle under-
visningssæsoner og -tidspunkter. Man må der-
for være opmærksom på, at de kvantitative
lokaleproblemer vil vokse betydeligt i de kom-
mende år.

Som følge af vanskelighederne ved opnå-
else af det primære krav — tilstrækkelige lo-
kaler - har hensynet til lokalernes kvalitet væ-
ret trængt stærkt i baggrunden. Medvirkende
hertil har også været, at oplysningsarbejdet
ikke hidtil har formuleret sine kvalitative krav
og ønsker. Det må imidlertid gøres snart, for
både med hensyn til undervisningsmetoder og
samværsmuligheder vil kravene blive forstær-
kede fra deltagerne i fritidsundervisningen i
de kommende år.

Udvalget har på hele denne baggrund væ-
ret fristet til at foreslå, at man i de kommen-
de år skulle sætte ind med byggeri af særlige
centre for fritidsundervisningen for voksne.
Man er imidlertid veget tilbage for at frem-
sætte et sådant generelt forslag. Man er dog
opmærksom på, at et af kulturministeriet ned-
sat udvalg arbejder med mulighederne for
etablering af kulturcentre, og det må anses
for naturligt, at der i disse indrettes lokaler til
brug for fritidsundervisningen.

Udvalget har i stedet samlet interessen især

om folkeskolens og gymnasiernes bygninger
og lokaler — og da man mener, at langt den
største del af fritidsundervisningen fortsat vil
og skal huses netop disse steder, har man dels
samlet en række ønsker, råd og forslag i det
følgende - dels vedtaget at ville henstille me-
get stærkt, at der snarest udpeges en ekspert-
gruppe til at gennemgå alle ministeriets byg-
ge- og udstyrsvejledninger m. v. med henblik
på at få disse udformet således, at folkeskolens
og gymnasiernes bygninger ikke alene udfor-
mes og udstyres med hensyn til undervisnin-
gen af børn og unge, men også således at disse
i fremtiden i lige så høj grad kan blive natur-
lige samlingssteder for voksne, der i deres fri-
tid ønsker undervisning, uddannelse, oplys-
ning og adgang til supplerende kulturelle
arrangementer m. v.

Aftenskoleudvalget ønsker ikke ændringer i
det forhold, at det er kommunerne, der alene
bærer ansvaret for, at fritidsundervisningens
lokaleproblemer løses rigtigt.

A . F o l k e s k o l e n s og g y m n a -
s i e r n e s l o k a l e r .

I erkendelse af at fritidsundervisningen og-
så fremover skal finde sted i folkeskolens og
gymnasiernes bygninger, har udvalget i første
række behandlet problemerne i forbindelse
hermed. Udvalgets overvejelser og forslag an-
føres efter følgende disposition:

1. Folkeskolen som samlingssted for voksne.
2. Undervisningslokaler og -udstyr.
3. Gymnasier.
4. Samarbejdet vedrørende brugen af folke-

skolens og gymnasiernes lokaler og under-
visningsudstyr.

5. Diverse forslag.

1. Folkeskolen som samlingssted for voksne.
a) Nybyggeri.
Udgangspunktet for udvalgets overvejelser
vedrørende folkeskolens bygninger har været,
at disse i lige høj grad må opfattes som sam-
lingssted for voksne som for børn.

Udvalget finder det derfor helt nødven-
digt, at man ved projektering af nye skoler
også tager hensyn til, at voksne - elever som
lærere — i eftermiddags- og aftentimerne sam-
les her til undervisning eller anden fritidsak-
tivitet.
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Det er udvalget bekendt, at der på adskil-
lige skoler ikke gives tilfredsstillende mulig-
hed for at gøre disse til de ønskede samlings-
steder for voksne. I frikvartererne må de
voksne elever ofte opholde sig i skolegården,
og få er de steder, hvor der gives mulighed
for at lave kaffe eller the i frikvartererne,
endsige købe forfriskninger. Man ønsker også
at pege på, at parkering af elevernes motor-
køretøjer mange steder umuliggøres eller van-
skeliggøres.

De samme forhold gør sig gældende for
oplysningsarbejdets lærere, og man er op-
mærksom på, at disse mennesker i lige så høj
grad som deres kolleger i folkeskolen har be-
hov for afslapning fra undervisningstimerne
i frikvartererne.

De sidste ti års udvikling har understreget
betydningen af, at de tidligere fortsættelses-
kursus er blevet skoler. Skal 5Å:o/̂ tanken vir-
keliggøres, må der samling til, og skal der or-
ganiseres og administreres tilfredsstillende,
må lederen disponere over et egnet lokale til
samtale med eleverne og forhandlinger med
lærerkollegiet.

Under hensyntagen til ovennævnte betragt-
ninger over folkeskolen som samlingssted for
voksne foreslår udvalget:

Opholdssteder.
Ved et nyt skolebyggeri bør der sikres delta-
gerne i et oplysningsarbejde adgang til pas-
sende opholdssteder uden for undervisnings-
tiden.

Samlingssted med thekøkken.
Udvalget vil betone det ønskelige i, at der
skabes mulighed for at indrette en spisestue
med thekøkken på skoler, hvor oplysningsar-
bejde af en vis størrelse finder sted. Ønsket
er begrundet i samværsmuligheder med an-
dre elever, muligheden for elevsammenkom-
ster o. s. v. Lokalet bør - hvor det er muligt -
placeres i tilknytning til skolens forsamlings-
lokale.

I den kommende lov bør der således skabes
hjemmel for at yde tilskud til etablering af
samlingslokale med thekøkken f. eks. i til-
knytning til et på skolen opført forsamlings-
lokale.

Lærerværelse.
Udvalget foreslår endvidere, at lærerværel-
ser på skoler, hvor oplysningsarbejde og vok-

senundervisning finder sted, også er til dis-
position for og er indrettet til fritidsunder-
visningens lærere.

Et mindretal (Baunsgaard og Harkjær)
kan ikke tilslutte sig dette forslag, da lærer-
værelset er lærerkollegiets arbejdsværelse;
der bør derfor ikke gives adgang dertil for
andre. Der bør om fornødent skabes mulig-
hed for et særligt lærerværelse for fritidsun-
dervisningens medarbejdere.

Lederværelse.
Udvalget finder, at det må være kommunens
pligt at stille kontor til rådighed, hvor oplys-
ningsarbejde af en vis størrelse har til huse i
en folkeskolebygning. Hvor forholdene nød-
vendiggør etablering og indretning af et for
oplysningsarbejdet nødvendigt lederværelse,
bør der ligeledes kunne ydes tilskud hertil.

Parkeringsplads.
Voksne elever, der i bil eller andet motorkø-
retøj kører til undervisningssteder bør have
adgang til parkering på parkeringsplads ved
skolen.

Toiletter.
Der bør ligeledes i selve skolebygningen ind-
rettes toiletter i tilstrækkeligt antal for voksne
elever.

b) Forhold vedrørende bestående bygninger.
I betragtning af det ønskelige i, at også be-
stående folkeskolebygninger indrettes til be-
tjening af voksne elever, foreslår udvalget:

at eleverne sikres ret til indendørs ophold i
frikvartererne og med tilladelse til at ryge,
at der, hvor det lokalemæssigt er muligt og
af oplysningsarbejdet ønskeligt, indrettes køk-
ken med mulighed for tilberedning af kaffe
etc.,
at lærerværelser på skoler, hvor oplysnings-
arbejde og voksenundervisning finder sted,
også er til disposition for aftenundervisnin-
gens lærere,
at der i videst muligt omfang af kommunen
stilles lederværelser til rådighed på skoler,
hvor oplysningsarbejde af en vis størrelse er
etableret,
at de i skolebygningerne eksisterende toiletter
gøres tilgængelige for oplysningsarbejdets læ-
rere og elever.
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2. Undervisningslokaler og -udstyr.
Oplysningsarbejdets rimelige krav til under-
visningslokalerne bør ved nyt skolebyggeri
imødekommes. Det gælder såvel rummenes
antal, art og dimensioner, deres udsmykning
som forsyning med inventar og — hvad der nu
kun yderst sjældent er taget hensyn til — ven-
tilation og tilstrækkelig hensigtsmæssig belys-
ning.

a) Almindelige undervisningslokaler.
De gennem de sidste årtier udviklede under-
visningsformer til fremhjælp af selvvirksom-
hed, fællesarbejder og studiekredsvirksomhed
vanskeliggøres ofte af klasseværelsernes tra-
ditionelle udstyr. Ved indretning af folkssko-
lens lokaler må der tages hensyn til voksen-
undervisningens og oplysningsarbejdets be-
hov på bl. a. følgende områder:
1° Skolemøblernes mål og dimensioner må

også have den voksne elevskares behov
for øje, og der må kunne ommøbleres ef-
ter behov. Dette forhold er især af vigtig-
hed for studiekredsarbejdet, en undervis-
ningsform, som allerede dyrkes i en vis
udstrækning, og som efter forslaget gøres
til en selvstændig oplysningsform, og som
derfor må antages at få endnu større ud-
bredelse i fremtiden. Det ideelle studie-
kredsbord er det cirkelrunde eller ovale,
hvor alle har lige mulighed for at se og
høre hinanden, og hvor læreren på en
naturlig måde bliver et medlem af grup-
pen.

Udvalget foreslår derfor, at borde ud-
formes således, at de let kan sammenstil-
les til ét cirkelrundt eller eventuelt ovalt
bord.

2° En for aftenundervisningen formålstjen-
lig belysning må installeres. Manglen be-
reder hver aften de mange hold store ge-
ner.

3° El-kontakter, antennestik etc. må bl. a. af
hensyn til de tekniske hjælpemidler findes
i tilstrækkeligt antal og være placeret hen-
sigtsmæssigt.

4° I tilknytning til ethvert lokale må der fo-
refindes tilstrækkelig skabsplads til dispo-
sition for oplysningsarbejdet.

b) Faglokaler.
Udvalget ønsker at fremhæve nødvendighe-
den af, at oplysningsarbejdet sikres adgang til

samtlige folkeskolens forhåndenværende fag-
lokaler (om gymnasier se side 79). Hvor så-
danne faglokaler ikke findes i fornødent om-
fang, peger man på muligheden af - for sær-
lige fags vedkommende — at indrette almin-
delige klasseværelser til faglokaler.

For at kunne opnå dette på tilfredsstillende
måde bør man ved bygning af nye folkesko-
ler indrette birum til et passende antal af de
almindelige klasselokaler, således at de i givet
fald kan indrettes til midlertidige faglokaler,
f. eks. til fagene håndgerning og maskinskriv-
ning.

Såfremt et almindeligt klasselokale etable-
res til benyttelse som faglokale med tilhøren-
de skabsplads og undervisningsmateriel for
oplysningsarbejdet, foreslås at yde tilskud til
etableringen og monteringen med 60 % af
udgiften, dog højst 5.000 kr., jfr. princippet i
ungdoms- og aftenskolelovens § 24.

Med den udvikling og udbygning, aften-
skolens virke har gennemløbet de sidste år-
tier, har denne skoleform et så stort behov
for faglokaler, at det ikke længere kan effek-
tueres tilfredsstillende. Hertil kommer, at de
af udvalget foreslåede nye oplysningsformer
vil stille øgede krav om faglokaler.

Vedrørende de enkelte faglokaler og det
dertil hørende undervisningsudstyr bemærkes
følgende:

Håndarbejdslokalet.
Den anseelige række discipliner - kjolesyning,
tilskæring, børnetøjssyning, broderi, knip-
ling og vævning m. fl. - der her er tale om,
stiller betydelige krav til velindrettede under-
visningslokaler.

I det omfang, håndarbejdsundervisningen
har brug for specialmaskiner, foreslår udval-
get at disse anskaffes, men for så vidt angår
de almindelige symaskiner må skolens anven-
des, mens tilbehør som f. eks. spoler er sepa-
rate for hver undervisningsform.

Fornøden skabsplads til lærerindernes ma-
terialer, klippeplader, pressejern, strygejern
og strygebræt m. v. må være en selvfølge.

Reoler med plads til det tilstrækkelige an-
tal symaskiner må opsættes. Reolerne må
kunne aflåses, så maskinerne er beskyttede.

Mindst 1 spejl (3-fløjet) må findes i loka-
let. Desuden må der i tilknytning til håndar-
bejdslokalet findes tilstrækkelige birum til op-
bevaring af væve, demonstrationsmateriel m.
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v., ligesom man finder det naturligt, at der i
lokalet forefindes håndvask.

Indretning og placering af sådanne rum er
i mange ældre skolebygninger uløselige opga-
ver, hvilket understreger nødvendigheden af,
at der ved fremtidens skolebyggeri tages hen-
syn til denne side af aftenskolens undervis-
ning.

Behovet for håndarbejdslokaler med rige-
ligt og hensigtsmæssigt materiel og øvrigt ud-
styr er så stort, at det ikke kan tilfredsstilles
alene med faglokalerne, hvorfor aftenskoler
ofte må placere mange håndarbejdshold i al-
mindelige klasselokaler.

Sådanne lokaler må, for at kunne gøre fyl-
dest være indrettet hensigtsmæssigt med det
nødvendige supplerende udstyr.

For disse klasselokaler er belysningen af
den allerstørste betydning. De store mangler,
der forekommer i så henseende, afhjælpes
kun nødtøftigt ved hjælp af standerlamper.

Det nødvendige antal el-kontakter må fo-
refindes. Klippeplader, spejle-, stryge- og
pressematerialer fordrer opbevaringsplads.
Manglende birum og opbevaringsplads vol-
der i dag ofte stort besvær for såvel værtssko-
lens som aftenskolernes elever og lærere.

Træsløjdlokalet.
Undervisningen i træsløjd og husflid (herun-
der tin-, ben- og hornarbejde, bogbinding og
knytning) finder naturligt sted i træsløjdlo-
kalet. Udvalget skal for så vidt angår dette
faglokale pointere det stærkt ønskelige i:

at voksenundervisningen disponerer over
eget skærende værktøj,
at voksenundervisningen besidder egne
værktøj sskabe,
at der i tilknytning til sløjdsalen findes de-
potrum til voksenundervisningens materia-
ler og oplagsrum med fløjdøre,
at sløjdbænkene har en for voksne tilpas
længde og højde,
at der i lokalet findes bænke, specielt byg-
get for voksne,
at nødvendig limeplads etc. er til stede,
at lokalets udstyr også omfatter særlige
værktøjsmaskiner som f. eks. båndsav,
rundsav, afretter og drejebænk.

Udvalget ønsker dog at fremhæve, at den
bedste løsning for undervisningen i husflids-
fag, som f. eks. tinarbejde og træsløjd, vil
være indretning af et særligt lokale til dette
formål.

Skolekøkkenet.
Adskilligt inventar og udstyr kan deltagerne
i voksenundervisningen have tilfælles med
barneskolen. Men følgende er især nødven-
digt for undervisningen for voksne:

Monterede øvelseslokaler,
birum,
spisekammer, køleskab og fryseboks,
teknisk udstyr,
skabsplads til opbevaring af specielt udstyr,
eget køkkenlinned.

Hvor der er to køkkener - demonstrations-
køkken og familiekøkken - kan 2 aftenskole-
hold huses samtidig. De må da bytte lokaler
hveranden undervisningsaften/undervisnings-
time. De moderne og moderniserede skole-
køkkener indrettes til 15-16 elever, hvilket
er en undervisningsmæssig fordel, men dette
forhold har øget lokalebehovet stærkt, og for
husholdningsundervisningens vedkommende
kan man ikke klare sig igennem ved et nød-
tørftigt monteret lokale.

Formningslokalet.
Tegning, maling, modellering, grafik, porce-
lænsmaling og stofdekorering bør finde sted i
et særligt formningslokale.

Udvalget peger i denne forbindelse på det
ønskelige i tilstedeværelsen af nødvendig
skabsplads og oplagsrum, ligesom der må
gives mulighed for rigtig og hensigtsmæssig
belysning.

Af særligt udstyr, som må anses for ønske-
ligt i et formningslokale, skal nævnes dreje-
skive (r) og keramik-brændeovn.

Maskinskrivningslokalet.
Endnu i nogle år vil der være skoler, der ikke
råder over tidssvarende skrivemaskinelokaler.
Hvor sådanne faglokaler ikke findes, må der
til brug for voksenundervisningen indrettes
skabe med hensigtsmæssigt udformet reol-
plads for skrivemaskiner.

Forholdet mellem stol- og bordmateriel er
af stor betydning.

Udvalget skal endvidere fremhæve det øn-
skelige i, at voksenoplysningsarbejdet får egne
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skrivemaskiner, eller at der gives mulighed
for at anskaffe reservemaskiner til erstatning
for eventuelt beskadigede.

Metalsløjdlokalet.
Udvalget finder, at voksenundervisningens
behov må anses for dækket, såfremt indret-
ning af lokalet opfylder de bestemmelser, som
er nævnt i undervisningsvejledning for folke-
skolen II, side 165-168, men nødvendighe-
den af tilstrækkelige birum, materialerum og
depotrum må understreges.

Sang- og musiklokalet.
Man finder ligeledes, at behovet for lokaler,
deres indretning og inventar, synes dækket,
såfremt bestemmelserne er opfyldt for sang-
og musiklokalet, således som de er nævnt i
undervisningsvejledning for folkeskolen II,
side 182-183. Man må dog anse det for nød-
vendigt, at der i lokalet findes tilstrækkelig
skabsplads til disposition for fritidsundervis-
ningens sang- og musikhold.

Skolebiblioteket og læsestuen
bør på lige fod med andre lokaler inddrages
til voksenundervisning.

c) Birum.
Udvalget finder det rigtigt at understrege, at
voksenundervisningen ikke kan forventes gen-
nemført tilfredsstillende, hvis nødvendige bi-
rum mangler.

Udvalget finder det påkrævet, at birum,
specielt beregnet for oplysningsarbejdet, pla-
ceres i tilknytning til følgende faglokaler:
Håndarbejdslokalet, skolekøkkenet, træsløjd-
lokalet og metalsløjdlokalet.

3. Gymnasier.
Gymnasiernes indretning og udstyr er i højere
grad end folkeskolens velegnet til voksenun-
dervisningens formål. En del faglokaler vil
tilmed være udstyret med inventar, der egner
sig til f. eks. studiekredsarbejde.

Udvalget erkender, at der melder sig sær-
lige problemer i forbindelse med brugen af
samlinger m. m.

Hvad der foran er nævnt om folkeskolen,
gælder i vid udstrækning for de kommunale
gymnasier. Til statens gymnasier yder kom-
munerne nu store tilskud, og udvalget finder

det derfor rimeligt, at kommunerne får ad-
gang til i et vist omfang at anvise lokaler for
fritidsundervisningen i statens gymnasier.

Udvalget finder det rimeligt, at kommunen
betaler de direkte udgifter (til pedelbistand,
lys og varme etc.), medens der ikke bør blive
tale om en egentlig lejeafgift.

Aftaler i konkrete tilfælde træffes mellem
statsgymnasiets rektor og de pågældende kom-
munale myndigheder.

4. Samarbejdet vedrørende brug af folkesko-
lens og gymnasiernes lokaler og undervisnings-

udstyr.
Det er indlysende, at den omstændighed at
ledere og lærere i fritidsundervisningen er
henvist til at benytte samme lokaler og samme
undervisningsmateriel som lærerstaben ved
en folkeskole, gør det nødvendigt, at der be-
står et godt samarbejde mellem medarbej-
derne.

Før benyttelsen af de forskellige faglokaler
må nødvendig" orientering have fundet sted,
og der må være truffet aftaler om brugen af
samlinger og om materiellets pasning. Det må
tillige være aftalt, hvor fritidsundervisnin-
gens materiel (til træsløjd, bogbinding o.s.v.)
kan anbringes, og hvor elevernes arbejder kan
opbevares.

Samtidig finder udvalget det nødvendigt,
at man stærkere fremhæver kommunernes
pligt til at sørge for, at der ikke alene stilles
faglokaler, men også undervisningsmateriel til
rådighed for fritidsundervisningen.

Endelig ønsker man fra udvalgets side en
klar regel om fritidsundervisningens adgang
til skolernes audiovisuelle hjælpemidler. Man
foreslår, at det af undervisningsministeren
nedsatte udvalg, der beskæftiger sig med
audiovisuelle hjælpemidler inddrager også
dette problem i sine drøftelser.

Et stort antal skoleledere og lærere er eller
har været knyttet til voksenundervisningen
og omfatter arbejdet med interesse. Dette for-
hold medvirker til et gnidningsfrit samarbej-
de. Når alle parter har hinandens problemer
og opgaver for øje, er indstillet på hensynta-
gen og ser enheden og sammenhængen i
værtsskolens og voksenskolens fælles virke, vil
opstående vanskeligheder lettere finde positiv
og fredelig løsning.

Man er fra udvalgets side klar over, at even-
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tuelle samarbejdsvanskeligheder kun helt kan
undgås, såfremt det bestemmes, at fritidsun-
dervisningen skal have sit eget undervisnings-
materiel. Denne løsning er imidlertid så be-
kostelig at gennemføre, at man uanset, at den
for så vidt ville være at foretrække, har af-
stået fra at foreslå den generelt, idet det er
udvalgets opfattelse, at man må søge at lade
de store investeringer i kostbart undervis-
ningsmateriel komme den størst mulige kreds
af elever til gode, og at man så vidt muligt
må undgå dobbeltanskaffelser. Udvalget er
dog opmærksom på, at den kritik af den fæl-
les benyttelse af undervisningsmateriellet, der
ofte høres fra folkeskolens og andre skolers
lærere, ikke altid er uberettiget, da daglære-
ren ofte hindres i på en for ham tilfredsstil-
lende måde at tilrettelægge undervisningen til
næste dags morgen, såfremt et aftenhold be-
nytter det samme materiel om aftenen.

Udvalget er ikke mindst opmærksom på
de problemer, der let opstår ved voksenunder-
visningens benyttelse af fysiklokaler.

Der stilles til fritidsundervisningens lærere
i naturlære meget store krav om orden, sam-
vittighedsfuldhed og kyndig omgang med
samlinger og kemikalier. Dette gælder ikke
mindst, når undervisningen finder sted på
gymnasier, hvor kostbare præparater og sam-
linger forefindes. Her er stor velvilje fra
værtsskolernes lærere og yderste omhu og an-
svarsbevidsthed fra fritidsundervisningens side
absolut nødvendig. Der bør for dette samvir-
ke bestå klare aftaler om brugen af det kost-
bare apparatur og inventar.

Udvalget foreslår derfor, at der for så vidt
angår fritidsundervisningens brug af folkesko-
lens og de kommunale gymnasiers lokaler af
kommunalbestyrelsen fastsættes ordensregler
og aftaler om lokaler og undervisningsudstyr,
herunder også aftaler om forhold, hvor der
opstår skader på undervisningsmateriel, be-
nyttet af fritidsundervisningen, efter forhand-
ling med ungdomsnævnet og skolekommis-
sionen.

Udvalget er bekendt med, at i mangel af
anden aftale finder de almindelige erstat-
ningsregler anvendelse for så vidt angår så-
danne skader, men under hensyn til det store
praktiske behov for klare regler på dette om-
råde skal man henstille, at undervisningsmi-
nisteren overvejer, hvorvidt der kan fastsættes
almindelige regler for lokalernes og udstyrets

rette brug og udarbejdes en vejledning om
det fritidsundervisningen påhvilende erstat-
ningsansvar, herunder i hvilket omfang fri-
tidsundervisningen bør søge ansvaret dækket
ved tegning af forsikring.

Udvalget finder det endvidere rimeligt, at
den betaling, der i visse tilfælde ydes for til-
syn med undervisningsmateriel og samlinger,
fastsættes i forhold til det merarbejde, som
fritidsundervisningens benyttelse medfører.

5. Diverse forslag.
a) Tilskud til faglokaler.
På baggrund af de under pkt. A og B, 1 og
2 fremsatte ønsker for faglokaler i folkesko-
lens bygninger og de kommunale gymnasier,
så de fuldt ud tilfredsstiller voksenundervis-
ningens behov, foreslår udvalget:

I lighed med bestemmelsen i § 63 i folke-
skoleloven må der i den ny lovgivning skabes
hjemmel for at yde tilskud af samme størrelse
til opførelse og indretning af faglokaler, spe-
cielt indrettet til ungdoms- og oplysningsar-
bejdet, som til de i folkeskolelovens § 63 om-
talte faglokaler m. v. i folkeskolen. Det må
være en betingelse for tilskud, at der til fag-
lokalerne er knyttet de nødvendige birum.

b) Pligt til at høre ungdomsnævnet, eventu-
elt amtsungdomsnævnet, vedrørende nyt sko-
lebyggeri.
Udvalget er af den formening, at det lokale
ungdomsnaivn og eventuelt vedkommende
amtsungdomsnævn ved ethvert nyt lokalt
skolebyggeri bør have indflydelse på, at loka-
ler, birum m. v. også tilfredsstiller det lokale
oplysningsarbejde. Ungdomsnævnet må i lig-
hed med fælleslærerrådet have ret til at ud-
tale sig i sådanne byggesager.

Under hensyn hertil foreslår udvalget:
Ved udarbejdelsen af projekter for nyt sko-

lebyggeri skal planerne m. v. forelægges såvel
ungdomsna^vn som amtsungdomsnævn, som
har ret til at udtale sig om, hvorvidt fritids-
undervisningens lokalebehov er tilstrækkelig
tilgodeset.

c) Skolebetjentbistand.
Skolebetjentens bistand er af stor betyd-

ning, også i fritidsundervisningens virksom-
hed; hvor en skolebygning huser fritidsunder-
visning af en vis størrelse, vil ekstra medhjælp
for skolebetjenten næsten altid være nødven-
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dig, især da pedelbistand må være til rådig-
hed - også i undervisningstiden.

B . A n d r e l o k a l e r .

Af den gældende aftenskolelov fremgår, at
kommunernes pligt til vederlagsfrit at stille
lokaler med lys, varme, rengøring, inventar
og fornøden skolebetjentbistand til rådighed
for godkendte aftenskoler kan gøre det nød-
vendigt også at anvise lokaler i andre skoler
end folkeskoler. Som sådanne andre skoler
må udvalget i første række pege på statens
skoler og på alle private skoler, såsom tekni-
ske skoler, handelsskoler, gymnasier, semina-
rier, frie skoler m. fl., til hvis opførelse der
er ydet statslån. Man må imidlertid også kun-
ne inddrage visse andre institutioners lokaler
blandt de muligheder, der må stå åbne for at
skaffe tilfredsstillende lokaler for oplysnings-
arbejdet; der kan f. eks. peges på folkebiblio-
teker og universiteter.

1. Statens skoler.
Af statens skoler er gymnasieskolerne allerede
omtalt ovenfor, endvidere vil statssemina-
rierne med deres øvelsesskoler med fordel
kunne komme i betragtning.

Også andre af staten ejede skoler må kunne
anvendes til fordel for det folkeoplysende ar-
bejde, selv om de henhører under andre mi-
nisterier end undervisningsministeriet.

2. Skoler, der modtager statslån.
Efterhånden som al lærlingeundervisning hen-
lægges til dagtimerne, dels i bestående tekni-
ske skoler og dels i nyopførte fagskoler, må
det navnlig forventes, at en del veludstyrede
undervisningslokaler inden for denne skole-
form vil kunne afses til brug for folkeoplys-
ningsarbejdets aftenundervisning. Også en
række andre private skoler, hvortil der er
ydet statslån, vil kunne inddrages som lokale-
afgivende til passende grene af folkeoplys-
ningsarbejdet.

3. Andre institutioner.
a) Folkeuniversitetsvirksomheden er især si-
den krigens slutning kommet ind i en stærk
udvikling, der placerer universiteterne midt
i oplysningsarbejdet.

På denne baggrund skal man henstille, at
der ved planlægningen af fremtidigt univer-
sitetsbyggeri vil blive taget hensyn til folke-
universitetsvirksomhedens behov for lokaler
m. v. — jfr. i øvrigt side 69.
b) Hvor der ved landets museer kan stilles
lokaler til rådighed for fritidsundervisningen,
bør det hilses med tilfredshed.
c) Folkebibliotekernes virksomhed er i de se-
nere år kommet ind i en stærk udvikling, der
placerer folkebibliotekerne midt i oplysnings-
arbejdet. Den nye bibliotekslov, der er trådt
i kraft 1. april 1965, vil betyde en yderligere
udvikling, ikke mindst i forholdet til voksen-
oplysningen.

Udvalget går ind for, at kommunalbesty-
relsen forelægger alle forslag om indretning
og opførelse af biblioteker for så vidt angår
studiekredslokaler og andre samlingslokaler
for vedkommende ungdomsnævn og amts-
ungdomsnævn til udtalelse. Med hensyn til
bøger til voksenoplysning, bortset fra egent-
lige lærebøger, vil det være hensigtsmæssigt,
om der træffes aftale om et biblioteksmæssigt
samarbejde med det stedlige folkebibliotek,
jfr. lov nr. 171 af 27. maj 1964 om folkebib-
lioteker m. v. § 2, stk. 4, samt bilag 14. Bib-
liotekslovens muligheder for støtte til kuturel
aktivitet uden for bibliotekerne.

Formålet med at indgå et samarbejde er
at give adgang til en bogbestand, der er sam-
mensat efter vedkommende skoles behov, så
at den er en støtte for elever og lærere i un-
dervisningen. Bogbestanden kan f. eks. omfat-
te håndbøger, bøger om det pågældende fag
eller bøger i sæt til studiekredsbrug. Der kan
således være bøger både til brug på stedet og
til hjemlån. Bogbestanden bør bestå af et de-
pot af folkebibliotekets bøger, således at der
er en grundsamling af passende omfang, der
yderligere kan suppleres fra folkebiblioteket.
Hvor oplysningsarbejdet finder sted på bib-
lioteket, bør der udover oprettelsen af et pas-
sende depot i undervisningslokalet etableres
en særlig åbningstid på biblioteket i tilknyt-
ning til undervisningen.

Med den nye folkebibliotekslov er der åb-
net mulighed for i et vist omfang at låne også
audiovisuelle hjælpemidler fra folkebibliote-
kerne. De nærmere regler herom er imidler-
tid endnu ikke fastsat.
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G . L o k a l e f o r p l i g t e l s e r ,
t i l s k u d m. v .

1. Kommunalbestyrelsens forpligtelser.
For så vidt angår samtlige kommunens og
andre offentligt støttede lokaler foreslås føl-
gende :

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ve-
derlagsfrit at stille lokaler, herunder fagloka-
ler med lys, varme, rengøring, inventar og
undervisningsmateriel samt tilstrækkelig sko-
lebetjentbistand til rådighed for ethvert god-
kendt oplysningsarbejde i kommunen. Kom-
munen er pligtig at afholde udgifter til gas
og elektricitet, der forbruges under øvelserne
i skolekøkkenet. Kommunalbestyrelsen god-
kender efter indstilling fra ungdomsnævnet,
hvilke lokaler der skal stilles til rådighed, og
fastsætter, på hvilke ugedage og i hvilke tids-
rum lokalerne kan benyttes. Undervisningen
skal slutte senest kl. 23,00.

Et mindretal (Aundal, Hammer, Inge-
mann Petersen og Poul Thomsen) tager dog
forbehold over for tanken om atyde statstil-
skud til samlingssted med thekøkken og kon-
tor. Etableringen af sådanne lokaler må be-
tragtes som en ren kommunal opgave, jfr.
også at staten ikke yder tilskud til folkesko-
lens lokaler, der anvendes til skolebespisning
og til kontorer. Mindretallet er endvidere be-
tænkelig ved forslaget om at gøre det til en
pligt for kommunalbestyrelsen at stille faglo-
kaler til rådighed også i tilfælde, hvor sådan-
ne ikke forefindes eller ikke forefindes i til-
strækkeligt omfang.

2. Tilskud til etablering af egne lokaler.
For så vidt angår andre lokaler end folkesko-
lens går man ind for, at bestemmelsen i § 48
i den gældende lov om ungdomsskoler og af-
tenskoler m. v. bibeholdes, dog således at det
maksimale tilskudsbeløb ændres til 25.000 kr.
Det bemærkes herved, at tilskudsbeløbet si-
den 1954 har været maksimeret til 15.000 kr.,
og at man finder den foreslåede forhøjelse
rimelig under hensyntagen til den stedfundne
prisudvikling.

3. Fritidsundervisningen i andre lokaler
end folkeskolens og de kommunale

gymnasiers.
På baggrund af udvalgets overvejelser om
anvendelse af andre lokaler end folkeskolens

og de kommunale gymnasiers foreslår udval-
get endvidere følgende:
a) Statens skoler og private skoler, til hvis
opførelse der er ydet lån af staten, f. eks. tek-
niske skoler, efterskoler, højskoler, landbrugs-
skoler og husholdningsskoler samt friskoler,
seminarier og gymnasier, skal i det omfang,
det er muligt af hensyn til skolernes egen un-
dervisning, stilles til rådighed for oplysnings-
arbejdet.
b) Museer og folkebiblioteker kan i det om-
fang, det er muligt for virksomhedens egen
drift, stilles til rådighed for oplysningsarbej-
det.
c) Såfremt en organisation eller institution
har lokaler, der må anses for særligt egnede
for deltagerne, undervisningen eller under-
visningstidspunktet, kan disse stilles til rådig-
hed for oplysningsarbejdet, dog kun under
forudsætning af, at tilfredsstillende lokaler
ikke kan stilles til rådighed i folkeskolen eller
i de under punkterne a og b nævnte institu-
tioner.

Når en kommune herefter godkender, at
de under punkt 3 nævnte lokaler stilles til rå-
dighed, kan der ydes refusion af statskassen
med 50 % af kommunens udgift til belysning,
opvarmning og rengøring samt fornøden sko-
lebetjentbistand.

Et mindretal (Hammer) er betænkelig ved
forslaget om, at staten skal yde refusion af
disse kommunale udgifter, og foreslår den nu-
gældende ordning opretholdt.

4. Private hjem.
Private hjem kan kun undtagelsesvis benyt-

tes til undervisningsbrug. Med ungdomsnæv-
nets tilladelse kan private hjem dog benyttes
f. eks. ved undervisning af folkepensionister.
Der bliver i disse tilfælde selvsagt ikke tale
om nogen form for statstilskud til lokaler.

Skiftende private hjem kan ikke godkendes.

5. Ungdomsnævnet og lokalerne.
Udvalget finder, at ungdomsnævnet bør have
pligt til at holde sig underrettet om antallet
og beskaffenheden af samtlige kommunen til-
hørende lokaler og af lokaler, til hvis opfø-
relse der er ydet statslån, lige som udvalget
finder det ønskeligt, om ungdomsnævnet ud-
arbejder en årlig oversigt over andre tilfreds-
stillende lokalemuligheder for fritidsundervis-
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ningen i kommunen. Nævnet orienterer kom-
munalbestyrelsen og den i kommunen god-
kendte fritidsundervisning om disse lokaler.

6. Tilskud til undervisningsmateriel.
Udvalget foreslår endvidere, at der i lighed
med gældende lovs § 25 stilles et beløb til rå-

dighed til hjælp til dækning af udgifterne
ved anskaffelse af det for fritidsundervisnin-
gen nødvendige undervisningsmateriel.

Tilskud hertil bør kun ydes, hvor folkesko-
len ikke råder over egnet undervisningsma-
teriel, eller hvor fritidsundervisningen perma-
nent finder sted uden for folkeskolen.

VI. Fritidsundervisningens administration.

I n d l e d e n d e b e m æ r k n i n g e r .

I fortsættelse af den siden 1954 skete decen-
tralisering af administrationen af oplysnings-
arbejdet og på baggrund af de deraf indhø-
stede gode erfaringer foreslår udvalget, at ad-
ministrationen vedrørende godkendelse af og
tilsyn med de af loven omfattede oplysnings-
former varetages af de kommunale ungdoms-
nævn, og kun når det drejer sig om iørste-
gangsgodkendelse af en kombination af fag-
lærer—timetal af amtsungdomsnævnene, lige-
som der bør tilvejebringes hjemmel for, at
amtsungdomsnævnene kan godkende med
forbehold om også at ville tage stilling til se-
nere godkendelser. For godkendelse af forbe-
redelseskursus, specialundervisning, brevun-
dervisning, oplysningsarbejde for søfarende
samt folkeuniversitetsvirksomhed gælder dog
særlige regler, se herom side 85 og 88.

Fra visse medlemmers side har man dog ud-
trykt betænkelighed ved forslaget om, at god-
kendelsesmyndigheden i videre omfang end
nu henlægges til ungdomsnævnene. Dette
skyldes bl. a. de vanskeligheder, der kan opstå
ved afgørelsen af, om der alene er tale om en
fortsat godkendelse af tidligere førstegangs-
godkendelse og eventuelle problemer for amts-
ungdomsnævnene med hensyn til opfyldelse
af deres koordinerende virksomhed. Hvis der
bliver adgang for kommunerne til i kraft af
den foreslåede godkendelsesmyndighed at
træffe reelle afgørelser, finder man det be-
tænkeligt som følge af de mange kommuner,
hvori landet er opdelt, og de dermed følgen-
de muligheder for forskelligartede afgørelser.
Hvis der alene er tale om en formel god-
kendelsesmyndighed, finder man den betyd-
ningsløs med henblik på at inddrage ung-
domsnævnene endnu mere aktivt i oplysnings-
arbejdet. Der kan i denne forbindelse også
henvises til bilag 10.

Det er herimod gjort gældende, at ung-

domsnævnene må drages mere aktivt ind i
oplysningsarbejdet, og at flest mulige opgaver
må lægges ud til dem. Det er herunder bl. a.
blevet fremhævet, at man hermed vil skabe
større interesse omkring ungdomsnævnenes
arbejde.

Heroverfor er det blevet hævdet, at man
næppe på nuværende tidspunkt kan forvente
en ensartet administration af loven, såfremt
ungdomsnævnene gøres til godkendelsesmyn-
dighed. Denne betænkelighed gælder først og
fremmest de mindre kommuner, hvor de lo-
kale nævn undertiden ikke har tilstrækkelige
forudsætninger for på tilfredsstillende måde
at kunne varetage denne opgave.

Som nævnt finder udvalget imidlertid, at
afgørende grunde taler for at udvide den på
dette område allerede stedfundne decentra-
lisering, men som en vis modvægt mod ulem-
perne ved en sådan udvidet decentralisering
af administrationen foreslår man, at der som
et bindeled mellem administrationen og op-
lysningsarbejdet ved dettes forskellige organi-
sationer, og som et rådgivende organ for di-
rektoratet for ungdomsundervisningen, opret-
tes et aftenskoleråd, jfr. nærmere nedenfor.

A. Ungdomsnævnet uden for
København.

Som en naturlig følge af den mere centrale
placering i den administrative opbygning, som
udvalget foreslår tillagt ungdomsnævnet, har
man indgående drøftet dettes sammensæt-
ning, og man har herved navnlig tillagt det
synspunkt betydning, at nævnets effektivitet
bør sikres ved det mindst mulige medlemstal.
Udvalget foreslår, at ungdomsnævnene i alle
kommuner bortset fra København sammen-
sættes på følgende måde:

a) 2 medlemmer valgt af og blandt kommu-
nalbestyrelsen,
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b) 2 medlemmer valgt af kommunalbestyrel-
sen efter indstilling af de stedlige børne-
og ungdomsforeninger,

c) 3 medlemmer valgt af kommunalbestyrel-
sen efter indstilling af organisationer og
stedlige kredse, der i sidste valgperiode
har drevet godkendt oplysningsvirksom-
hed inden for rammerne af loven om ung-
domsskoler og aftenskoler m. v.

I kommuner, hvor der ikke finder indstil-
ling sted i henhold til litra b og c, udpeger
kommunalbestyrelsen de pågældende med-
lemmer.

Ved den foreslåede sammensætning mener
man at have tilgodeset en rimelig repræsenta-
tion fra de interesserede kredse og kommunal-
bestyrelsen.

Samtidig foreslås det i gældende lovs § 7,
stk. 2, omhandlede rådgivende aftenskoleud-
valg ophævet, idet man ved formuleringen af
valgreglerne for så vidt angår de under litra
c nævnte 3 medlemmer af ungdomsnævnet
finder at have taget hensyn til oplysningsar-
bejdets indflydelse på ungdomsnævnets sam-
mensætning.

Der har i udvalget været overvejende til-
slutning til det synspunkt, at fælleslærerråds-
repræsentanten udgår som medlem af ung-
domsnævnet, men af hensyn til den store be-
tydning, man selvsagt fortsat må tillægge kon-
takten mellem folkeskolen og oplysningsarbej-
det, foreslår man, at der i stedet tilforordnes
ungdomsnævnet en repræsentant for fælles-
lærerrådet; denne skal have adgang til næv-
nets møder, men ikke stemmeret.

Udvalget foreslår endvidere, at det af loven
kommer til at fremgå, at aftenskoleledere
ikke kan være medlemmer af ungdomsnæv-
net. Uanset at det i mindre kommuner ofte
kan være en enkelt person, der som leder af
en aftenskole driver hele oplysningsarbejdet,
finder man det af principielle grunde uhel-
digt, om nogen "part" har sæde i ungdoms-
nævnet. Derimod foreslår udvalget, at der
tilforordnes ungdomsnævnet en repræsentant,
valgt af aftenskolelederne.

Det er udvalgets opfattelse, at ungdoms-
nævnet ikke lovligt kan afholde møde, uden
at fælleslærerrådsrepræsentanten og repræ-
sentanten for aftenskolelederne er indkaldt.

Der har i udvalget været fremsat ønske om,
at der tillige tilforordnes ungdomsnævnet en

repræsentant for aftenskolelærerne. Der har
været enighed om det ønskelige i en sådan
repræsentation for oplysningsarbejdets lærere,
men når man dog ikke har medtaget for-
slag herom, skyldes det, at aftenskolelærer-
nes organisationsgrad de fleste steder er så
ringe, at det af praktiske grunde vil være
vanskeligt på nuværende tidspunkt at formu-
lere egnede valgregler.

Ungdomsnævnets vigtigste funktioner skal
efter udvalgets forslag være at udbrede kend-
skabet til lovens muligheder og om fornødent
fremkalde et initiativ, — der henvises her til
afsnittet om oplysningsarbejdets initiativtage-
re s. 52 f.

Ungdomsnævnet skal foretage godkendelse
af alle kursus, hvis godkendelse ikke særligt er
henlagt til anden myndighed, og varetage de
foreliggende koordineringsopgaver med hen-
syn til kommunens oplysningsarbejde. Endvi-
dere skal det føre tilsyn med de godkendte
ledere af skolerne. Det foreslås i denne for-
bindelse, at lederne afkræves en erklæring om
at ville overholde lovens bestemmelser. Ved
at indføre en sådan forpligtelseserklæring for
aftenskolelederne er det tanken at understre-
ge disses ansvar, og man vil derigennem søge
at komme bort fra den form for tilsyn fra
ungdomsnævnets side, der alene tager sigte
på at konstatere, om kravene til elevtallet og
mødetider m. v. er opfyldt. Ved at lægge an-
svaret for disse forhold - såvel de administra-
tive som de pædagogiske - over på aftensko-
lelederne bliver det alene ungdomsnævnets
opgave at føre tilsyn med lederne.

Endelig skal det være ungdomsnævnets op-
gave at holde sig orienteret og give oplysning
om lokalemulighederne og at forestå forde-
lingen af lokaler samt være behjælpelig med
problemer vedrørende benyttelsen af under-
visningsmateriel.

Om mindretalsudtalelsen fra de kommu-
nale repræsentanter henvises til s. 90 f.

B. A m t s u n g d o m s n æ v n e t .

Med hensyn til sammensætningen af amts-
ungdomsnævnet og dettes rådgivende udvalg
foreslår man, at det rådgivende udvalg ved-
rørende den landbrugsfaglige undervisning
ophæves, idet dette udvalgs hovedopgaver i
det væsentlige varetages af det rådgivende
ungdomsskoleudvalg, hvori landbrugsudval-
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gets medlemmer har sæde. Amtsungdoms-
nævnets under gældende lovs § 11, stk. 2,
litra a-c nævnte sammensætning ønskes bi-
beholdt, medens man foreslår §11, stk. 2, litra
d ændret således, at formænd og næstfor-
mænd i de tre tilbageblevne rådgivende ud-
valg — aftenskoleudvalget, ungdomsskoleud-
valget og fritidsudvalget - bliver medlemmer
af amtsungdomsnævnet.

Herefter bliver amtsungdomsnævnets sam-
mensætning følgende:

a) 2 medlemmer valgt af og blandt amtsrå-
dets medlemmer.

b) 2 medlemmer som repræsentanter for de
i amtsrådskredsen beliggende købstæder.
Disse medlemmer vælges på samme måde
som købstadsrepræsentanterne i skolerå-
det, jfr. § 27, stk. 2, i lovbekendtgørelse
nr. 73 af 22. februar 1962 om det kom-
munale skolevæsens styrelse og tilsyn.

c) Amtsskolekonsulenten.
d) Formændene og næstformændene for de

tre rådgivende udvalg.

Som et led i de tidligere nævnte decentra-
liseringsbestræbelser foreslår udvalgets flertal,
at amtsungdomsnævnet for så vidt angår af-
tenskolen, aftenhøjskolen, foredragsrækker og
studiekredse samt fritidsgrupper alene skal
foretage førstegangsgodkendelse af en kombi-
nation fag-lærer-timetal, medens ungdoms-
nævnene de følgende år selv skal kunne med-
dele godkendelse. Endvidere foreslås det, at
amtsungdomsnævnet alene skal være godken-
dende instans for så vidt angår specialunder-
visning, og undervisningsministeriet, direkto-
ratet for ungdomsundervisning, skal godken-
de kursus for erhvervsmæssig efteruddannel-
se. Amtsungdomsnævnet skal stå til rådighed
med konsulentbistand og vejledning med hen-
syn til lovens muligheder, skal føre tilsyn med
nye fag og emner og drage omsorg for, at der
i fornødent omfang samarbejdes om etable-
ring af specialundervisning og forberedelses-
undervisning, således at behovet for denne
undervisning imødekommes, hvor det er mu-
ligt. Endvidere er det amtsungdomsnævnets
opgave at formidle distribueringen af tilbud
om folkeuniversitetsvirksomhed. Endelig er
det amtsungdomsnævnets opgave at søge
igangsat lærerkursus indenfor oplysningsar-
bejdet i det omfang, der skønnes at være be-
hov derfor.

G . D e t r å d g i v e n d e a f t e n s k o l e -
u d v a l g for a m t s u n g d o m s n æ v n e t .

Under hensyn til de tilsyns- og godkendelses-
opgaver, som foreslås henlagt til amtsung-
domsnævnet, anser udvalget det for betyd-
ningsfuldt, at det rådgivende aftenskoleudvalg
får en så fagligt alsidig sammensætning som
muligt, således at det kan være forum for
drøftelse af principielle spørgsmål især ved-
rørende undervisningens indhold og emner
og skoleetablering.

Til belysning af det nuværende rådgivende
udvalgs sammensætning og med henblik på
ændringsforslagets udarbejdelse har man fra
samtlige amtsungdomsnævn indhentet oplys-
ning om repræsentationen af lærerorganisa-
tioner og oplysningsforbund m. v. i det råd-
givende udvalg. Et flertal i udvalget foreslår
på baggrund af disse oplysninger, at det råd-
givende aftenskoleudvalg får følgende sam-
mensætning :

a) 2 medlemmer valgt af amtsrådet efter
indstilling af organisationer m. fl., der i
sidste valgperiode har drevet godkendt op-
lysningsvirksomhed i de i amtsrådskredsen
beliggende købstæder.

b) 2 medlemmer valgt af amtsrådet efter ind-
stilling af organisationer m. fl., der i sidste
valgperiode har drevet godkendt oplys-
ningsvirksomhed i amtsrådskredsen bort-
set fra de i denne beliggende købstæder.

c) 2 medlemmer valgt af amtsrådet efter ind-
stilling af lærerorganisationer, der virker
til fremme af oplysningsarbejdet inden for
rammerne af loven om ungdomsskoler og
aftenskoler m. v.

d) 1 medlem - en bibliotekar — valgt af
amtsrådet efter indstilling af de i amts-
rådskredsen værende centralbiblioteker.

Et mindretal (Ingefred Juul Andersen,
Aundal, Hedtoft og David Pedersen) ønsker
kun eet medlem valgt efter indstilling af læ-
rerorganisationerne, og i stedet indvalgt et
medlem efter indstilling af husholdningsorga-
nisationerne i amtet.

D. A m t s u n g d o m s n æ v n e n e s
k o n s u l e n t e r .

Ifølge loven om ungdomsskoler og aftenskoler
m. v. § 12, stk. 4, kan der normeres en tjene-
stemandsstilling som konsulent for ungdoms-
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undervisningen i amtet med lønning og pen-
sion efter de for konsulenter for særundervis-
ningen gældende regler. De nærmere regler
angående (medhjælpernes og) konsulenternes
arbejdsområde fastsættes i en instruks, der
stadfæstes af undervisningsministeren. Det
fremgår af lovbestemmelsen, at konsulenten
- ligesom de i § 12, stk. 4, 1. led, omhandlede
medhjælpere - ansættes til hjælp til vareta-
gelse af det amtsungdomsnævnet påhvilende
arbejde, men loven indeholder ikke nærmere
regler om konsulentens beføjelser og funktio-
ner.

For tiden er der oprettet heltidskonsulent-
stillinger af amtsungdomsnævnene for 19
amtsrådskredse og de deri liggende købstæder.

Efter udvalgets opfattelse bør der i alle
amtsungdomsnævn ansættes konsulenter for
ungdomsundervisningen m. v., idet disse må
anses for et værdifuldt led i oplysningsarbej-
det, og de vil her naturligt kunne indtage en
position, der svarer til amtsskolekonsulenter-
nes inden for folkeskolen, hvorfor man fore-
slår, at de sidestilles med disse. Man går der-
for ind for, at der i den reviderede lov om
ungdomsskoler og aftenskoler m. v. fastsættes
nærmere regler for konsulenternes beføjelser
og funktioner, i alt væsentligt svarende til de
for amtsskolekonsulenterne fastsatte regler.
Med hensyn til forslaget til deres lønmæssige
placering henvises til side 70.

Til belysning af konsulenternes beføjelser
og funktioner gengives nedenfor udkast til in-
struks for amtsungdomsnævnenes konsulenter,
hvorom man har forhandlet med såvel direk-
toratet for folkeskolen og seminarierne som
inspektøren for specialundervisningen.

§ 1. Konsulenten er amtsungdomsnævnets
pædagogiske rådgiver med hensyn til al virk-
somhed etableret i henhold til lov om ung-
domsskoler, aftenskoler og fritidsforanstalt-
ninger m. v. i amtsrådskredsen og de i den-
ne beliggende købstæder. Hans erklæring skal
indhentes i alle sager om skole- og under-
visningsplaner, ungdomsklubbernes virksom-
hed samt i alle andre sager, der er af betyd-
ning for virksomheden i henhold til loven.
Konsulenten er forpligtet til at udtale sig i
alle sager, der forelægges ham af amtsung-
domsnævnet. Hans erklæring skal medfølge i
alle sager, der af amtsungdomsnævnet fore-
lægges undervisningsministeriet.

Stk. 2. Konsulenten deltager uden stem-
meret i amtsungdomsnævnets og de rådgi-
vende udvalgs møder og forhandlinger. Be-
handles en sag, i hvilken konsulenten skal
afgive erklæring, ved skriftlig votering, uden
at den gøres til genstand for behandling på
et amtsungdomsnævnsmøde, afgiver konsu-
lenten sin erklæring om sagen, før denne sen-
des i cirkulation. Han drager omsorg for -
i det omfang, hvori han finder det fornødent
- at der indhentes erklæring fra andre pæ-
dagogiske konsulenter og medhjælpere; i alle
sager vedrørende specialundervisning bør han
indhente erklæring fra en konsulent for spe-
cialundervisningen.

Stk. 3. Konsulenten deltager uden stemme-
ret i skolerådets møder og forhandlinger ved-
rørende spørgsmål, der henhører under loven
om ungdomsskoler og aftenskoler m. v. Han
er forpligtet til at udtale sig i alle sager, der
forelægges ham af skolerådet.

§ 2. Konsulenten skal være vejledende og
rådgivende for de i amtsrådskredsen og de i
denne beliggende købstæder nedsatte kommu-
nale ungdomsnævn og ungdomsskoleudvalg,
for de af disse godkendte skoler og ungdoms-
klubber samt for øvrige fritidsforanstaltninger
i henhold til loven om ungdomsskoler og af-
tenskoler m. v. Han skal i hele sit virke søge
at formidle lovens muligheder til flest mulige
kredse, organisationer m. v., og han skal for
så vidt angår ungdomsskoleundervisningen
sørge for, at unge har tilfredsstillende adgang
til at deltage i sådan undervisning.

Stk. 2. Konsulenten påser, at der af de
kommunale ungdomsnævn og ungdomsskole-
udvalg føres et tilstrækkeligt effektivt admi-
nistrativt tilsyn, ligesom han efter nærmere
af amtsungdomsnævnet fastsatte retningslin-
jer fører tilsyn i samarbejde med lokale nævn
og udvalg med den pædagogiske virksomhed
i skoler og klubber især for så vidt angår
førstegangs-godkendte ledere, lærere, fag og
emner. Konsulenten afgiver over for amts-
ungdomsnævnet og vedkommende kommuna-
le nævn eller udvalg samt over for vedkom-
mende skole- eller klubleder en skriftlig rap-
port, såfremt tilsynsbesøgene måtte give ham
anledning til særlige bemærkninger. Konsu-
lenten fører tilsyn med lokaler og undervis-
ningsudstyr, til hvilket der er ydet tilskud i
henhold til . . . .
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Stk. 3. Konsulenten er berettiget og på be-
gæring af stedlige myndigheder - kommunal-
bestyrelsen, ungdomsnævnet eller ungdoms-
skoleudvalget - forpligtet til at træde i direkte
forhandling med ungdomsnævnet eller ung-
domsskoleudvalget i sager vedrørende virk-
somhed i henhold til loven, således at der
gives ham adgang til på et møde at deltage
i forhandlingen om den pågældende sag. På
begæring af kommunalbestyrelsen er han
endvidere forpligtet til på tilsvarende måde
at træde i direkte forbindelse med denne.
Han er berettiget til på amtsungdomsna*vnets
vegne at forlange ungdomsnævnet eller ung-
domsskoleudvalget sammenkaldt til et ekstra-
ordinært møde til drøftelse af sager vedrøren-
de virksomheden i henhold til loven.

§ 3. Konsulenten forestår og tilrettelægger
efter nærmere af amtsungdomsnævnet og di-
rektoratet for ungdomsundervisningen fast-
satte retningslinjer kursus til uddannelse af
lærere og ledere, ligesom han afholder årlige
instruktions- og/eller orienteringsmøder for
de kommunale ungdomsnævn og ungdoms-
skoleudvalg. Konsulenten skal være villig til
på opfordring at yde bistand ved tilrettelæg-
gelse af kursus, der af kredse eller organisa-
tioner etableres for ledere, lærere eller andre
medarbejdere i de af loven omfattede skoler
og fritidsforanstaltninger.

§ 4. Konsulenten tilrettelægger og fører
tilsyn med amtsungdomsnævnets undervis-
ning i kostskoleform samt amtsungdomsnæv-
nets lejrskolevirksomhed. Han skal være villig
til - i det omfang, det er foreneligt med hans
øvrige virke — at deltage i gennemførelsen af
amtsungdomsnævnets lejrskoler og undervis-
ning i kostskoleform.

§ 5. Konsulenten modtager de årlige ind-
beretninger fra de kommunale ungdomsnævn
og ungdomsskoleudvalg vedrørende virksom-
heden i henhold til loven i kommunerne og
udarbejder på grundlag af disse en samlet
beretning om virksomheden i amtsrådskred-
sen og de i denne beliggende købstæder. Be-
retningen indsendes med amtsungdomsnæv-
nets påtegning til direktoratet for ungdoms-
undervisningen inden for en af direktoratet
nærmere fastsat frist.

§ 6. Konsulenten skal holde sig i nær kon-
takt om samarbejde med folkeskolen, tekniske
skoler, handelsskoler og efterskoler, med er-
hvervsvejledningen og konsulenter for speci-
alundervisningen samt med skoler for voksne
specialarbejdere og de pågældende central-
biblioteker.

§ 7. Amtsungdomsnævnet kan med skole-
rådets tilslutning og undervisningsministeriets
godkendelse antage fornøden pædagogisk
medhjælp for konsulenten. Den pædagogiske
medhjælp skal antages blandt de i amtsråds-
kredsen og de i denne beliggende købstæder
under denne lov virkende lærere, ledere og
klubmedarbejdere og lønnes med et honorar,
hvis størrelse fastsættes af undervisningsmini-
steriet.

§ 8. Konsulenten er forpligtet til efter
amtsungdomsnævnets bestemmelse at have
fast kontortid én eller flere - dog højst tre -
dage om ugen til forhandling med lokale
myndigheder, ledere eller lærere eller andre
om sager, der vedrører virke i henhold til
loven. Hvis det ønskes af amtsungdomsnæv-
net, skal denne kontortid helt eller for nogle
dages vedkommende henlægges til amtets
kontor, hvor der da må stilles et lokale til
rådighed for ham.

Stk. 2. Såfremt konsulenten helt eller delvis
afgiver lokale i sin bolig til kontor, ydes der
ham en passende godtgørelse efter amtsung-
domsnævnets og skolerådets bestemmelse.

Stk. 3. Ved rejser i embeds medfør har
konsulenten ret til at få rejseudgifter godt-
gjort. Medfører rejsen, at han må opholde
sig mere end 4 timer uden for hjemmet, har
han ret til time- og dagpenge efter sats A
efter de af finansministeriet for statens tjene-
stemænd fastsatte regler.

Stk. 4. Til kontormedhjælp og øvrige kon-
torudgifter stilles der et beløb til konsulentens
rådighed efter amtsungdomsnævnets og skole-
rådets bestemmelse.

Stk. 5. Det påhviler konsulenten at drage
omsorg for, at de på skolefondens budget til
kontor- og rejseudgifter bevilgede beløb ikke
overskrides uden udtrykkelig bemyndigelse fra
skolerådet. Ved finansårets begyndelse stilles
der et passende forskudsbeløb til hans rådig-
hed.



E. U n g d o m s n æ v n e t i K ø b e n h a v n s
k o m m u n e .

Ved loven af 1954 og ved dennes revision i
1959/60 søgte man at gennemføre en ændring
i ungdomsnævnets sammensætning i Køben-
havns kommune, men ændringsforslaget blev
ikke vedtaget.

Ungdomsnævnet i København har i øje-
bilkket ikke indflydelse på administrationen
af aftenskolelovgivningen, idet denne foregår
i skoledirektionen, jfr. gældende lovs § 9,
stk. 12.

Aftenskoleudvalget må anse det for at være
af overordentlig stor betydning, at også re-
præsentanter for oplysningsarbejdet gennem
ungdomsnævnet får mulighed for at være
medbestemmende ved lovens administration
i Københavns kommune, og man foreslår der-
for, at det københavnske ungdomsnævn sam-
mensættes på følgende måde:

Fælles for både aftenskole-, ungdomsskole-
og fritidsafsnittet i loven:

a) Borgmesteren for magistratens 1. afdeling,
der er formand for nævnet,

b) Rådmanden for samme afdeling,
c) 4 borgerrepræsentanter.

Med henblik på sager vedrørende aftensko-
len vælger borgerrepræsentationen derudover

d) 4 medlemmer efter indstilling af de sted-
lige organisationer, der i sidste periode
har drevet godkendt oplysningsvirksom-
hed i kommunen, og

e) 1 medlem efter indstilling af Københavns
kommunes ungdoms- og aftenskolelærer-
forening.

Selv om sammensætningen af Københavns
kommunes ungdomsnævn for så vidt angår
administrationen af ungdomsskolen og af fri-
tidsafsnittet ikke falder ind under udvalgets
kommissorium, ønsker man dog at bemærke,
at man ville finde det praktisk, om Køben-
havns ungdomsnævn også for så vidt angår
disse to områder består af de ovenfor under
litra a-c nævnte medlemmer og herudover
med henblik på sager vedrørende fritidsaf-
snittet 4 medlemmer valgt af borgerrepræsen-
tationen efter indstilling af de stedlige ung-
domsforeninger samt 1 medlem valgt af fæl-
leslærerrådet, og med henblik på sager ved-
rørende ungdomsskolen 4 medlemmer valgt

af borgerrepræsentationen samt 1 medlem
valgt af fælleslærerrådet.

Det er af forhandlingerne i aftenskoleud-
valget klart fremgået, at man tillægger det
stor betydning, at alle ungdomsnævn i hele
landet — også i Københavns kommune - får
samme funktioner, og der kan derfor for så
vidt angår opgaverne for det københavnske
ungdomsnævn henvises til det ovenfor side 84
anførte, dog med den bemærkning, at ung-
domsnævnet i København varetager de amts-
ungdomsnævnet og undervisningsministeriet
efter denne lov overdragne hverv.

Repræsentanterne for Københavns skole-
direktion (Biilmann og Kallestrup) har ikke
villet udtale sig principielt i tilslutning til ud-
valgets indstilling, men ønsker at henlede op-
mærksomheden på de særlige forhold, der gør
sig gældende i København dels med hensyn
til den centrale administration i Københavns
skoledirektion, dels med hensyn til de centrale
oplysningsforbunds faste sekretariater, hvilket
gør det vanskeligt at analogisere fra provin-
sens til københavnske forhold.

F. F o 1 k e u n i v e r s i t e t s v i r k s o m-
h e d e n s a d m i n i s t r a t i o n .

Vedr. folkeuniversitetsvirksomheden i univer-
sitetsbyerne forudsættes gennemført en ord-
ning, hvorefter det er universiteterne, der
iværksætter folkeoplysende arbejde, og således
at dette for hvert universitets vedkommende
ledes af en af lærerforsamlingen valgt folke-
universitetsstyrelse - med én repræsentant for
hvert af fakulteterne samt et nærmere fastsat
antal yderligere medlemmer. Det enkelte uni-
versitets folkeuniversitetsstyrelse forestår det
lokalt iværksatte folkeuniversitetsarbejde. Fol-
keuniversitetsudvalget (se nedenfor) er god-
kendende instans for folkeuniversitetsvirksom-
heden.

Vedr. folkeuniversitetsvirksomhed uden for
universitetsbyerne må udvalget foreslå, at fol-
keuniversitetsvirksomheden forestås af folke-
universitetsudvalget, der består af folkeuniver-
sitetsstyrelserne, et nærmere fastsat antal yder-
ligere medlemmer, herunder mindst to repræ-
sentanter for Dansk Folkeoplysnings Samråd,
samt en tilforordnet repræsentant for under-
visningsministeriet, direktoratet for ungdoms-
undervisningen.

Forslag til forelæsnings- og kursusemner,
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forelæsere og lærere udarbejdes af folkeuni-
versitetsstyrelsernes programudvalg. Forinden
godkendelse af forelæsnings- og kursusemner,
forelæsere og lærere forelægger folkeuniversi-
tetsudvalget direktoratet for ungdomsunder-
visningen det samlede sæsonprogram til ud-
talelse for så vidt angår forelæser-udvælgelsen.

Vedr. folkeuniversitetsvirksomhedens lokale
instanser har udvalget haft indgående og
langvarige drøftelser. Man har overvejet at
stille forslag om oprettelse af særlige under-
udvalg vedrørende folkeuniversitetsvirksom-
hed under købstæders og amtskommuners
ungdomsnævn, men har opgivet tanken ved
denne lovændring under hensyntagen til usik-
kerheden i spørgsmålet om folkeuniversitets-
virksomhedens kapacitet. Aftenskoleudvalget
må derfor anbefale, at folkeuniversitetsvirk-
somheden på lokalt hold fortsat forestås af
folkeuniversitetsforeninger og -komiteer, men
kan også anbefale, at der pålægges amtsung-
domsnævnene en pligt til

a) at viderebefordre folkeuniversitetsudval-
gets tilbud til alle interesserede kredse,

b) at støtte igangværende virksomhed og -
efter behov -

c) at oprette nye centrer for folkeuniversitets-
virksomhed enten ved eget initiativ eller
gennem eksisterende folkeoplysende orga-
nisationer (eventuelt på bredere samar-
bejdsbasis i form af komiteer).

Det skal understreges, at den ovenfor fore-
slåede ordning ikke har til hensigt at fratage
de eksisterende folkeuniversitets-organer deres
beføjelser som initiativtagere. Ordningen har
ene til formål at sikre tilbudet om folkeuni-
versitetsvirksomhed den størst mulige udbre-
delse. Den hidtidige form for direkte kontakt
mellem folkeuniversitetsforeninger og -komi-
teer på den ene side og folkeuniversitetsudval-
get på den anden bør opretholdes i vid ud-
strækning; men ungdomsnævnene indskydes
som udtalende organ mellem initiativtager og
folkeuniversitetsudvalg for så vidt angår føl-
gende forhold: initiativtagernes kvalifikatio-
ner, annonceringen af oplysningsvirksomhe-
den, beretningen for den afholdte virksom-
hed.

G. A f t e n s k o l e r å d e t .

For så vidt muligt at sikre en ensartet prak-
sis i de centrale pædagogiske spørgsmål in-

den for voksenoplysningen, foreslår udvalget,
at der oprettes et aftenskoleråd, der skal
være rådgivende for direktoratet for ung-
domsundervisningen, og som foruden at drøf-
te pædagogiske spørgsmål også skal behandle
spørgsmål vedrørende hele fritidsundervisnin-
gens indre liv, dens struktur, formål og idé-
grundlag. Et sådant råd vil være så meget
mere betydningsfuldt under hensyntagen til
dels den foreslåede udbygning af decentrali-
seringen af administrationen, dels fritidsun-
dervisningens vidt forgrenede initiativtager-
kreds.

Det har i udvalget været overvejet, hvor-
vidt man bedst vil kunne realisere rådets for-
mål ved oprettelsen af et snævert udvalg eller
gennem et større forum, hvor alle interesse-
rede parter kan være repræsenteret. Udvalget
anser det for vigtigt at have et råd, hvor alle
interesserede parter kan repræsenteres og ud-
veksle synspunkter, og man foreslår derfor,
at aftenskolerådet sammensættes af een re-
præsentant for hver af følgende organisatio-
ner, institutioner, styrelser m. v., idet man
lader muligheden for eventuelle yderligere
ønsker om repræsentation stå åben.

1. Organisationer med oplysningsarbejde
som hovedformål.
a) Arbejdernes Oplysningsforbund.
b) Folkeligt Oplysnings Forbund.
c) Frit Oplysningsforbund.
d) Liberalt Oplysningsforbund.
e) Landbo-Forum.
f) Dansk Husflidsselskab.
g) Dansk Amatør Teater Samvirke.

2. Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening.
3. Lærerorganisationerne.

a) Københavns kommunes ungdoms- og
aftenskolelærerforening.

b) Foreningen af danske Husholdnings-
lærerinder.

c) Danmarks Lærerforening.
d) Gymnasieskolernes Lærerforening.

4. Dansk Folkeoplysnings Samråd.
5. De i Statens Husholdningsråd repræsen-

terede organisationer.
6. Folkeuniversitetsudvalget.
7. Danmarks pædagogiske Institut.
8. Danmarks Radio og TV.
9. Bibliotekstilsynet.

10. Danmarks Lærerhøjskole.
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11. Statens Filmcentral.
12. Kommuneorganisationerne.

a) Den danske Købstadforening.
b) Bymæssige kommuner.
c) De samvirkende Sognerådsf o reninger.

13. Amtsrådsforeningen i Danmark.
14. Kobenhavns kommune.
15. Amtsungdomsnævnene.
16. Amtsungdomsnævnenes konsulenter.
17. Repræsentanter for undervisningsministe-

riet.

Af økonomiske grunde, og da man anser
det for værende i de repræsenteredes egen
interesse at være medlemmer af rådet, fore-
slår udvalget, at medlemmernes mødeudgifter
— bortset fra rejseudgifter — afholdes af de
respektive organisationer, styrelser m. v.

Endelig foreslås det at fastsætte mødetallet
til mindst eet møde årligt, for eksempel i maj
måned.

Direktoratet for ungdomsundervisningen
fungerer som sekretariat for rådet.

VII. Mindretalsudtalelse tra de kommunale repræsentanter.

De kommunale repræsentanter (Harkjær,
Gustav Jensen, Kallestrup, Nilsson og Ejnar
Petersen) kan tilslutte sig de til grund for
ungdoms- og aftenskolelovgivningen liggende
synspunkter og betydningen af, at der fra
samfundets side gives den voksne befolkning
en vidtstrakt adgang til supplerende uddan-
nelse og undervisning. Kommunerne er enige
i, at der skal være gode muligheder for til-
vejebringelse af undervisning for voksne alle
steder i landet, og at der således skal være
vide rammer for aftenskolearbejdet. Kommu-
nerne skal fortsat være centralt placeret i af-
tenskolearbejdet, og de kommunale repræsen-
tanter kan tiltræde, at det skal være en pligt
for kommunerne at medvirke og bidrage til
aftenskoleundervisning i et i forhold til kom-
munens størrelse passende omfang.

De kommunale repræsentanter kan dog
ikke fuldt ud tilslutte sig alle de tanker og
forslag, der findes i betænkningen med hen-
syn til det fremtidige aftenskolearbejdes ud-
formning og vilkår. Her skal særlig peges på
folgende forhold af administrativ og økono-
misk karakter, som man fra kommunernes si-
de må tillægge afgørende vægt:

A) Den gældende lov om ungdomsskoler og
aftenskoler m. v. indeholder bestemmelser,
der set i forhold til de almindelige prin-
cipper for ansvar og bevillingsret må fore-
komme uheldige eller i bedste fald uklare.

Den kommunale bevillingsfunktion har
bl. a. til formål at tilvejebringe de nød-
vendige midler dels til opfyldelsen af de
opgaver, der af lovgivningsmagten er hen-
lagt til kommunalbestyrelserne som obli-
gatoriske, dels til opfyldelsen af opgaver,
som kommunalbestyrelsen - formålets lov-

lighed forudsat - selvstændigt vælger at
påtage sig. For så vidt angår de opgaver,
kommunalbestyrelserne selv er herre over,
om de ønsker at iværksætte, er det helt
klart, at kommunalbestyrelsen er den su-
veræne bevillingsmyndighed, men det må
understreges, at også, hvor det drejer sig
om opgaver, kommunalbestyrelsen er lov-
mæssigt forpligtet til at løse og bidrage til
finansieringen af, er de nærmere regler for
foranstaltningens gennemførelse i vidt om-
fang henskudt til afgørelse på det lokale
plan, således at kommunalbestyrelsens be-
vilgende funktion også her bliver andet og
mere end en refleks af den lovbestemmel-
se, der fastslår opgavens obligatoriske ka-
rakter. Som eksempel kan nævnes, at kom-
munalbestyrelsen er forpligtet til at til-
vejebringe det materielle grundlag for fol-
keskoleundervisningen, men kommunalbe-
styrelsen er selv i vidt omfang herre over,
på hvilken måde grundlaget tilvejebrin-
ges. Bestemmelsen i § 1 i lov om det kom-
munale skolevæsens styrelse og tilsyn er
udtryk for dette princip, idet det i stk. 2
fastslås, at alle sager, der er henlagt til
skolekommissionen, men som medfører for-
øgede udgifter for kommunen, skal fore-
lægges kommunalbestyrelsen til afgørelse.

Såvel i tilfælde, hvor foranstaltningen
gennemføres helt efter kommunalbesty-
relsens egen bestemmelse, som i tilfælde,
hvor foranstaltningen er mere eller min-
dre lovbundet, modsvares kommunalbesty-
relsens bevillingsret af det ansvar, der lig-
ger i, at den modtager sit politiske mandat
fra kommunens beboere, der gennem skat-
teudskrivningen kommer til at bære de
økonomiske følger af dispositionerne.
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Det bør derfor også af aftenskoleloven
klart fremgå, at kommunalbestyrelsen har
bestemmelsesretten med hensyn til alle
dispositioner, der medfører et økonomisk
ansvar for kommunen.

I forbindelse med en revision af loven
må de kommunale repræsentanter således
lægge vægt på, at det klart præciseres, at
indstillinger og anbefalinger m. v. fra ud-
valg og nævn, der ikke er udgået af kom-
munalbestyrelsen, i økonomisk henseende
alene er af vejledende karakter.

Selvom det f. eks. indirekte fremgår af
den gældende lovs § 9, at det er kommu-
nalbestyrelsen, der afgør, om der skal ydes
tilskud til private aftenskoler og/eller op-
rettes kommunale aftenskoler m. v., og
hvilke faggrupper sådan undervisning skal
omfatte, samt omfanget i øvrigt af den
kommunale aftenskole, bør dette fastslås
tydeligere i loven. De kommunale repræ-
sentanter kan således ikke tilslutte sig de
forslag, der går ud på at tillægge ung-
domsnævnet en faktisk bevillingsret som
f. eks. forslaget om, at ungdomsnævnets
henstilling om oprettelse af kommunale
aftenskolehold skal være bindende for
kommunalbestyrelsen.

Ligeledes bør bestemmelsen i lovens §
45, stk. 3, om lokaletilskud ændres såle-
des, at det bliver kommunalbestyrelsens
bestemmelse, der bliver afgørende for, om
en forening kan opnå sådant tilskud.

B) Med hensyn til det i udvalget drøftede
problem vedr. koordineringen af under-
visnings- og oplysningstilbuddene skal der-
næst bemærkes, at de kommunale repræ-
sentanter er enige i de i betænkningen in-
deholdte betragtninger om ungdomsnæv-
nets funktion som koordinerende organ.
De kommunale repræsentanter er imid-
lertid af den opfattelse, at man som et
yderligere middel til at fremme koordine-
ringen og for yderligere at mindske risi-
koen for, at hold gennemføres uden til-
strækkelig tilslutning, bør bemyndige ung-
domsnævnet til en måned efter aftensko-
lens begyndelse at indkalde indberetninger
fra lærerne gennem skolelederne om den
hidtidige tilslutning og om mulighederne
for holdenes gennemførelse med tilstræk-
kelig tilslutning. Dersom et hold skønnes
ikke at kunne gennemføres med tilstræk-

kelig tilslutning, skal ungdomsnævnet kun-
ne foranledige, at undervisningen standses
med den virkning, at der opnås statstil-
skud (og kommunalt tilskud, dersom det
stedlige tilskud afholdes af kommunen) til
lærerlønnen for den undervisning, der er
gennemført.

G) Med hensyn til den i udvalget førte debat
om fastsættelsen af lærerlønningerne i af-
tenskolen bemærkes først, at de kommu-
nale repræsentanter er af den opfattelse,
at det i betragtning af udvalgets sammen-
sætning principielt må ligge uden for ud-
valgets opgaver i enkeltheder at tage stil-
ling til ændrede principper for fastsættel-
se af lønninger. Herom bør der forhand-
les på sædvanlig vis med deltagelse også
af finansministeriet og de kommunale
sammenslutninger. Resultatet af en sådan
forhandling bør være udgangspunktet for
folketingets stillingtagen, i det omfang
lønbestemmelser skal indgå i et lovforslag.

Da der ikke har kunnet vindes tilslut-
ning til disse principielle synspunkter, har
man imidlertid fundet det rigtigst tillige
at tilkendegive sine synspunkter vedrøren-
de de fremsatte forslag om aflønningsfor-
hold for lærere i aftenskolen m. v.

En indstilling fra udvalget bør alene
tage sigte på en ajourføring, der tilgode-
ser hensynet til aflønningen såvel i folke-
skolen som i de tekniske skoler m. v. sam-
tidig med, at anciennitetshensynet ind-
drages ved også at lægge 4. lønningsklasse
for lærere til grund for en i loven fastsat
mindsteløn.

Som det fremgår heraf, er de kommu-
nale repræsentanter på det foreliggende
grundlag af den opfattelse, at den i den
gældende lov fastsatte ordning i princip-
pet bør opretholdes — herunder også reg-
len om ydelse af alderstillæg til lærere,
der som hovederhverv underviser i aften-
skolen, samt adgangen til i begrænset om-
fang at få godkendt en højere løn som re-
fusionsberettigende, hvor dette ud fra de
de stedlige forhold måtte være ønskeligt.
Det vil være praktisk uoverkommeligt -
og i betragtning af aftenskolens karakter
næppe heller ønskeligt — at gennemføre en
differentieret aldertillægsordning, der blot
i nogen måde afspejler alderstillægsord-
ninger for heltidsbeskæftigede lærerkræf-
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ter. Omvendt vil en stærkt forenklet al-
derstillægsordning - særlig, dersom der
bliver tale om alderstillæg af betragtelig
størrelse efter et forholdsvis begrænset an-
tal undervisningstimer og -år - virke uri-
melig i forhold til lønprincipperne for læ-
rere i folkeskolen og gymnasierne, hvor
der for hver af de forholdsvis små stignin-
ger i »timelønnen« er læst flere tusind un-
dervisningstimer.

Særlig med hensyn til den foreslåede al-
derstillægsordning finder de kommunale
repræsentanter det helt uforståeligt, at det
foreslås først at indregne folkeskolelærer-
nes alderstillæg ved grundlønnens fastsæt-
telse og derefter at tillægge et - meget
stort — aldertillæg efter en meget begræn-
set undervisningstid. Dersom en alderstil-
lægsordning som den foreslåede indføres,
vil langt størstedelen af lærerkræfterne -
som det også fremgår af bemærkningerne
om forslagets økonomiske konsekvenser —
komme til at oppebære alderstillæg. Ord-
ningen kan nærmest opfattes som en
»aspirantordning«, og »aspirantlønnen«
burde ud fra dette synspunkt fastsættes
med udgangspunkt i begyndelseslønnen
for lærere ved folkeskolen, medens lønnen
»efter udstået aspiranttid« kunne fastsæt-
tes på grundlag af lønningerne i lærerløn-
ningslovens 2. og 4. lønningsklasse. For
personer med udstået »aspiranttid« inden
for andre undervisningsformer måtte en
særlig »aspiranttid« for aftenskolen i øv-
rigt forekomme ufornøden.

D) For så vidt angår udgiftsfordelingen vedr.
lærerlønningerne i aftenskolen bemærkes,
at kommunerne som nævnt i betænknin-
gen reelt bærer 5/a af den samlede udgift.
Hertil må imidlertid føjes, at kommuner-
ne stiller lokaler med lys, varme og rengø-
ring vederlagsfrit til rådighed. Den lokale

andel af udgifterne er således betydeligt
større, end det umiddelbart fremgår af lo-
ven.

I betragtning af de betydelige udgifter,
der direkte påhviler kommunerne (den
stedlige kreds), ville det derfor være mere
rimeligt, om staten betalte hele skolefon-
dens andel af udgifterne til lærerløn. Der
kan herved også henvises til den udvidelse
af det folkeoplysende arbejde og aften-
skolevirksomheden, der tilsigtes, og den
vægt, der må lægges på i videst muligt
omfang at tilskynde til iværksættelse af
dette arbejde overalt i landet.

E) Om de i betænkningen indeholdte over-
vejelser og forslag vedr. ledere i aftensko-
len bemærkes, at de kommunale repræ-
sentanter, der erkender lederarbejdets be-
tydning i oplysningsarbejdet, finder det
betænkeligt at opstille faste grænser for,
i hvilke tilfælde der skal være en leder ved
en aftenskole - i hvert fald når denne
grænse fastsættes meget lavt.

De kommunale repræsentanter må lige-
ledes tage forbehold over for det fremsatte
forslag om, at kommunerne skal være for-
pligtet til at yde tilskud med V3 af udgif-
ten til lederlønninger. Kommunalbestyrel-
serne bør selv kunne bestemme, om der
skal ydes tilskud fra kommunen til aften-
skolens ledere dog således, at en beslutning
om ydelse af ledertilskud har til konse-
kvens, at der skal ydes tilskud til alle le-
dere af aftenskoler af en fastsat mindste-
størrelse inden for kommunens grænser.

F) De kommunale repræsentanter må også
tage forbehold med hensyn til forslaget om
i alle tilfælde i lønmæssig henseende at
sidestille konsulenten for amtsungdoms-
nævnet med amtsskolekonsulenten, idet
bl. a. arbejdets omfang må være afgø-
rende.



Kapitel 4.

DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
AF UDVALGETS FORSLAG

Indledende bemærkninger.
Udvalgets forslag tilrettelægger kun rammer-
ne for fritidsundervisningen, og da det er umu-
ligt at sige noget nærmere om det fremtidige
omfang af denne, vil et overslag over de for-
ventede udgifter derfor kun kunne blive me-
get skønsmæssigt. Imidlertid må den fore-
slåede stærke intensivering og udbygning af
hele fritidsundervisningen - som er hovedfor-
målet med forslaget - nødvendigvis indebære
en forøgelse af udgifterne på en del områder,
såvel for statens som for kommunernes ved-
kommende.

Udvalget finder anledning til at påpege,
at den del af den forventede udgiftsstigning,
der skyldes de foreslåede forhøjelser af løn-
ninger og honorarer til lærere, ledere og
konsulenter, i vidt omfang alene er en ajour-
føring af lønningerne i forhold til de på an-
dre områder skete forhøjelser inden for de
sidste 5 år.

Om de forventede merudgifter ved for-
slagets bestemmelser har man forsøgt at op-
stille et skønsmæssigt overslag på grundlag
af følgende opdeling:

A. Forhøjelse af timelønnen ved de forskellige
former for fritidsundervisning (bortset fra
folkeuniversitetsforelæsninger og -kursus).
1. Den almindelige aftenskole, herunder

prøveforberedende undervisning og stu-
diekredse.

2. Kursus for erhvervsmæssig efteruddan-
dannelse.

3. Aftenhøjskolen.
4. Specialundervisning.
5. Foredragsrækker.
6. Den særligt for søfarende tilrettelagte

undervisning.
7. Fritidsgrupper.
8. Supplerende kulturelle arrangementer.

B. Honorar til ledere og disses pædagogiske
medhjælpere.
1. Deltidsansatte ledere.
2. Heltidsansatte ledere.
3. Medhjælpere for heltidsansatte ledere.

G. Forskellige andre ydelser
a. Rejsegodtgørelse, time- og dagpenge.
b. Særlige ydelser til elever.

D. Konsulenter og medhjælpere.
1. Oplysningskonsulenter.
2. Amtsungdomsnævnenes konsulenter.
3. Medhjælp for amtsungdomsnævnene.

4. Medhjælp for ungdomsnævnene.

E. Lokaler og undervisningsudstyr.

F. Undervisningsmateriel.

G. Folkeuniversitetsvirksomheden.

H. Brev skoler og TV-kredse.
I. Uddannelse af oplysningsarbejdets lærere.

J. Samlet opgørelse over de forventede mer-
udgifter.

A . F o r h ø j e l s e a f t i m e l ø n n e n v e d
d e f o r s k e l l i g e f o r m e r f o r

f r i t i d s u n d e r v i s n i n g

(bortset fra folkeuniversitetsforelæsninger og
-kursus) .

1. Den almindelige aftenskole, herunder
prøveforberedende undervisning og

studiekredse.
a) Forventede udgifter efter forslaget om ind-
førelse af en enhedssats overalt i aftenskolen
(det som nr. 1 betegnede forslag i kap. 3, af-
snit III A, side 57).

Efter dette forslag skulle man som bereg-
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ningsgrundlag f. eks. kunne anvende middel-
tallet mellem 2. lønningsklasses 5. trin, uden
stedtillæg, og 4. lønningsklasses 2. trin, med
stedtillæg B. Dette ville - efter omregning
5 = 6 - give en timelønsats på 29,10 kr. i for-
hold til den nugældende på 23,70 kr. (be-

regnet efter lønningerne pr. 1/4 1965; de
tilsvarende tal pr. 1/10 1964 er 24,55 kr.
og20,-kr .) .

Med de senest bearbejdede timetal (for
1962/63) som grundlag kan udgifterne be-
regnes således:

Til de anførte beløb må lægges et mindre
tillæg under hensyn til, at timer med prøve-
forberedende undervisning er medregnet i
det samlede timetal, selvom lønnen for disse
timer efter forslaget skal være 20 % højere
end den almindelige lønsats. Da antallet af
prøveforberedende timer gennemsnitligt ud-
gør ca. 5 % af det samlede timetal, bliver
merudgiften herved 20 % af de 5 % af be-
løbet, hvilket vil sige, at der skal tillægges
1 %.

Den forventede merudgift for staten bliver
således:

Ca
+ 1 % ca.

I alt ca. .

2.173.000 kr.
22.000 kr.

2.195.000 kr.

Det bemærkes, at der som følge af det
nævnte forhold bliver tale om en forholds-
mæssig tilsvarende stigning i udgifterne for
kommunerne og skolefondene.
b) Forventede udgifter efter forslaget om en
forhøjelse af timelønnen i forbindelse med
indførelse af en ordning med et alderstillæg
(anciennitetsordning). (Forslag 3 i kap. 3,
III A, side 59). (Flertallets forslag).

Beregningsgrundlaget skal efter dette for-
slag være middeltallet mellem begyndelses-

lønnen i 2. lønningsklasse uden stedtillæg
og slutlønnen i 4. lønningsklasse med sted-
tillæg A — som laveste sats (1. trin) og som
højeste sats (2. trin) samme beløb med et
tillæg på 20 %. - Dette giver - efter om-
regning på 5 = 6 - en timelønsats på 26,95 kr.
og forhøjet med 20 c/b en sats på 32,35 kr.
(beregnet efter lønningerne pr. 1/4 1965; de
tilsvarende tal pr. 1/10 1964 er henholdsvis
22,85 kr. og 27,40 kr.).

Med timetallene for 1962/63 som grund-
lag kan udgifterne herved beregnes som i den
på side 95 foroven anførte tabel.

Det bemærkes, at de foretagne beregnin-
ger bygger på oplysninger fra 3 forskellige
områder: Københavns kommune, Helsingør
og 15 landkommuner i Viborg amt samt Vi-
borg købstad. Da beregningsgrundlaget så-
ledes er spinkelt, er det begrænset, hvor me-
gen vægt man kan lægge på de fremkomne
tal. Det antal timer, der efter de givne op-
lysninger berettiger til alderstillæg, udgør for
København ca. 57 %, i Helsingør ca. 85 c/c
og i Viborg amt ca. 63 % af det samlede
timeantal inden for de respektive områder.
Dette svarer for hele landet til et middeltal
på 68 %.

Denne procentsats har dannet grundlag
for beregningen.
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a) Landkm.er
b) Købstæder

a) + b) . .
c) København

Timeantal
(1962/63)

321.915
568.065
889.980
128.625

I alt (a + b + c) 1.018.605

Nugæld,
lønsats

23,70
23,70
23,70
28,45

Samlet udgift
efter nugæld.

ordning

21.092.000
3.659.000

24.751.000

Foreslået lønsats

Timetal
aflønnet
m. 26,95

(»1. trin«)

Kr. i alt
Timeantal
aflønnet
m. 32,35

(»2. trin«)

Kr. i alt

Samlet udgift
efter forslaget

om
anciennitets-

ordning

325.954 8.777.000 692.651 22.407.000 31.184.000

Merudgiften herved og fordelingen i henhold til bekendtgørelsen af 14/6 1960 §§ 14 og 15.

Efter forslaget
Efter nugældende ordning
Merudgift

Samlet udgift

31.184.000
24.751.000
6.433.000

Kommune eller
stedlig kreds

1/3

10.394.000
8.250.000
2.144.000

Stat og skole-
fond
2/3

20.790.000
16.501.000
4.289.000

Heraf staten
2/3

13.860.000
11.000.000
2.860.000

Heraf
skolefonden

1/3

6.930.000
5.500.000
1.430.000

Det tilføjes, at man som betingelse for al-
derstillæg i København har anvendt den der
eksisterende anciennitetsordning (3 semestre
med 4 ugentlige timer i 6 måneder) og for
Helsingør + Viborg amt har anvendt et mind-
stetimetal på 200, fordelt over mindst 2 år.

Også til disse beløb skal lægges et mindre
tillæg under hensyn til, at prøveforberedende
undervisning er medregnet i det samlede
timetal, jfr. ovenfor under a. Der skal derfor
tillægges 1 %, og den forventede merudgift
for staten bliver således:

Ga
+ 1 % ca.

I alt ca. .

2.860.000 kr.
29.000 kr.

2.889.000 kr.

For kommunerne og skolefondene bliver
der ligeledes tale om en tilsvarende stigning
i udgifterne.

Det bemærkes, at studiekredse efter begge
forslag skal følge den almindelige timebeta-
ling i aftenskolen, og disse er derfor både un-
der a) og b) medtaget i det samlede timetal.
Der vil muligvis blive tale om en mindre
stigning i timetallet for studiekredses ved-
kommende på grund af den noget lettere
adgang til at oprette sådanne, men det er
ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige
noget om eventuelle merudgifter herved.

Timetallet for den almindelige aftenskole
forventes ikke at stige væsentligt i de kom-
mende år, idet den forøgede aktivitet påreg-
nes hovedsagelig at falde på de forskellige
nye oplysningsformer.

2. Kursus for erhvervsmæssig
efteruddannelse.

Såvel aflønning som udgiftsfordeling for
denne undervisningsform skal efter forslaget
følge de almindelige regler for aftenskolen,
men da der er tale om en nydannelse, er
det ikke på nuværende tidspunkt muligt at
skønne over udgifterne herved. Efter sagens
natur må de imidlertid blive af ret beskeden
størrelse.

3. Aftenhøjskolen.
Beregningsgrundlaget for timelønnen skal ef-
ter forslaget være den almindelige (laveste)
aftenskolesats med et tillæg på 75 %. Dette
forslag bygger på den ovenfor under 1 b) om-
talte ordning (med alderstillæg), hvorefter
lønsatsen beregnes som middeltallet mellem
begyndelseslønnen i 2. lønningsklasse uden
stedtillæg og slutlønnen i 4. lønningsklasse
med stedtillæg A.

Denne sats er, jfr. ovenfor, 26,95 kr. (pr.
1/4 1965) og med tillæg af 75 % bliver det
47,20 kr. i forhold til nugældende sats på
23,70 kr. + 50 % = 35,55 kr. (De tilsvarende
tal pr. 1/10 1964: 40 kr. og 30 kr.).

Udgifterne kan herefter beregnes som i den
på side 96 foroven anførte tabel.

Den forventede merudgift for staten bliver
altså ca. 235.000 kr.

4. Specialundervisning.
Da denne undervisningsform endnu er så
ny og lidet udbredt, er det ikke muligt at
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opgøre udgifterne efter de nugældende reg-
ler, og om de forventede udgifter efter for-
slaget kan der kun opstilles et meget for-
sigtigt skøn.

Antallet af de handicappede, som denne
undervisning henvender sig til, kan anslås til
ca. 45.000; antager man, at ca. 5 % heraf
vil benytte sig af denne undervisning, vil der
blive ca. 2250 elever, og med et gennem-
snitstal på 5 elever pr. hold skulle der blive
i alt 450 hold. Sættes et almindeligt hold til
60 timer pr. år, bliver der i alt 27.000 timer.
Lønsatsen for denne undervisning skal efter
forslaget være almindelig aftenskoleløn +
20 %, d. v. s. 26,95 kr. + 20 % = 32,35 kr., i
forbindelse med en ordning med alderstillæg,
jfr. herom kap. 3, III A, side 59 f. Anvender
man ved beregningen af, hvor stort et antal
timer der skal aflønnes med henholdsvis la-
veste og højeste sats, samme grundlag som
ovenfor under 1 b anført, skal 32 % af ti-
merne aflønnes med laveste sats og 68 %
med højeste sats.

Udgifterne kan herefter opgøres således:

Forventet timetal
27.000

Heraf 32 % afløn. m.
laveste sats: 4.320 ti.
Heraf 68 % afløn. m.
højeste sats: 9.180 ti.
Samlet udgift

Lonsats Kr. i alt Statens andel
heraf: 2/3 af

2/3 = 4/9

32,35 140.000 220.000

38,80 356.000
496.000 220.000

Det må dog bemærkes, at man formentlig
i starten næppe kan forvente et så stort del-
tagertal, og udgiften må derfor i de første
år antages at blive noget mindre end her
anslået.

5. Foredragsrækker.
Efter forslaget ændres tilskudsreglen, således
at staten altid tilskyder 1/3 af honorarud-
giften i stedet for den nuværende ordning,
hvorefter der ydes et fast statstilskud på 35
kr. pr. foredrag.

Honoraret pr. foredrag er samtidig fore-
slået sat til et beløb svarende til 5 gange den
almindelige timebetaling i aftenskolen, d. v. s.
26,95 kr. X 5 = 134,75 kr. (efter satserne pr.
1/4 1965). Da 1/3 heraf er ca. 45 kr., betyder
forslaget en forøgelse af statens udgifter med
10 kr. pr. foredrag eller med 28,5 % i for-
hold til den gældende ordning. Merudgif-
terne herved kan på grundlag af de seneste
års budgetter anslås til ca. 7000 kr. (for sta-
tens vedkommende).

6. Den særligt for søfarende tilrettelagte,
undervisning.

Da denne særlige oplysningsform er noget
helt nyt, er det vanskeligt på nuværende
tidspunkt at sige noget om de forventede
udgifter herved. Der er tænkt på den gruppe
af søfarende, der sejler i udenrigssejlads, og
antallet er anslået til ca. 4000. Antager man,
at ca. 10 % heraf vil deltage i denne under-
visning, bliver der 400 elever, hvilket om-
trentligt svarer til 80 hold (å 5 deltagere). Da
et hold gennemsnitligt er på 60 timer, må der
altså antages at blive 4800 timer, hvortil sta-
ten skal udrede den fulde lønudgift. Dette
kan - med den ovenfor under 1 b) nævnte
anciennitetsordning som grundlag - beregnes
til i alt ca. 148.000 kr.
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7. Fritidsgrupper.
Der er her tale om en nydannelse^ og det er
ikke muligt på grundlag af de nugældende
regler at skønne over det forventede omfang
af denne oplysningsform. Der ydes statstil-
skud efter samme regler som til almindelig
aftenskoleundervisning, og der må regnes
med en vis merudgift, som dog må antages
i de første år at blive af beskedent omfang.

Det bemærkes, at den trediedel, som ved
den almindelige aftenskole afholdes af kom-
munerne, her udredes af deltagerne.

8. Supplerende kulturelle arrangementer.
Antager man, at de af udvalget foreslåede
arrangementer vil blive etableret ca. 150 ste-
der i landet (købstæder m. v.), og at der vil
blive gennemført 2 arrangementer hvert sted,
samt at den gennemsnitlige udgift pr. arran-
gement vil andrage ca. 1000 kr., vil den sam-
lede udgift blive ca. 300.000 kr. Heraf af-
holdes 1/3 af staten, d. v. s. en merudgift på
ca. 100.000 kr.

B . H o n o r a r t i l l e d e r e o g d i s s e s
p æ d a g o g i s k e m e d h j æ l p e r e .

1. Deltidsansatte ledere
For denne post bliver der efter forslaget tale
om forøgede udgifter begrundet i:
a) Forhøjelsen af den almindelige timeløn,

som danner grundlaget for selve honora-
rernes beregning. Beregnet efter forslaget
om en ordning med alderstillæg (forslag
3, jfr. ovenfor under A) bliver stigningen
i honorarerne og dermed af statstilskud-
det ca. 14 %.

b) Bortfald af reglen i § 16, stk. 2, om be-
grænsning til 400 timer af det timetal,
hvoraf der kan beregnes 10 % honorar,
jfr. kap. 2, II, G, side 19. Dette betyder en
forhøjelse på ca. 20 %.

c) Ændring af bestemmelsen om statsrefu-
sion således, at der fremtidig ydes 2/3 re-
fusion mod hidtil 1/2 refusion. Dette
medfører en forøgelse på 1/6 eller ca.
17 %. Det betyder samtidig en tilsva-
rende besparelse for kommunerne.

d) Bestemmelsen om, at der for fremtiden
altid skal ydes lederhonorar, herunder
også til foredragsrækker, når visse betin-
gelser er opfyldt. Udgiften herved kan
skønsmæssigt anslås til ca. 85.000 kr.

Den under a) omtalte stigning må indreg-
nes i det samlede udgiftsbeløb, før den under
b) nævnte stigning kan beregnes, ligesom stig-
ningen på grund af ændringen af refusions-
bestemmelsen (under c)) må beregnes af det
således fremkomne beløb. Endelig må hertil
lægges det under d) anslåede skønsmæssige
beløb.

De forventede udgifter kan herefter op-
gøres således:

Kr.
Samlet statstilsk. til lederhonorar (1962/63) 400.000
+ stigning for lønforhøjelse 14 % 56.000
I alt 456.000
+ stigning for bortfald af begrænsnings-

reglen på 400 timer: 20 % ca. 91.000

I alt ca. 547.000
+ stigning på grund af ændring af refu-

sionsbestemmelsen: 17 % ca. 93.000

I alt ca. 640.000
+ stigning som følge af, at ydelse af leder-

honorar bliver obligatorisk ca. 85.000

Samlet forventet udgift ca. 725.000
-i- nuværende udgift ca. 400.000

Merudgift for staten ca. 325.000

Da beregningerne bygger på tallene for
finansåret 1962/63, må der til de ovennævnte
tal yderligere lægges de forhøjelser, der føl-
ger af de siden 1/4 1963 skete generelle for-
højelser af tjenestemandslønningerne. Disse
forhøjelser er imidlertid uafhængige af de
foreslåede bestemmelser og derfor for så vidt
uden interesse i denne forbindelse.

For fuldstændighedens skyld må dog be-
mærkes, at der er tale om en stigning i tje-
nestemandslønningerne på 31 % i det nævn-
te tidsrum, og rnerudgiftsbeløbet på 325.000
kr. skal derfor forhøjes med 31 %.

Den forventede merudgift for staten bliver
således 325.000 kr.
+ 31 % ca 100.000 kr.

I alt 425.000 kr.

2. Heltidsansatte ledere.
Som følge af forslaget om adgang for private
aftenskoler til at ansætte sådanne ledere må
der forventes nogen stigning i udgifterne
hertil. På grundlag af oplysninger indhentet
fra en del større private aftenskoler kan det
skønsmæssigt anslås, at der i første omgang
vil blive ansat 11 nye ledere og i løbet af et
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par år yderligere 3-4, d. v. s. i alt 15 nye
ledere. Til disse skal staten efter forslaget
yde tilskud med 2/3 af lønudgiften. Antager
man, at lønnen gennemsnitligt vil blive fast-
sat til en størrelse svarende til begyndelses-
lønnen i 'lærerlønningslovens 4. lønnings-
klasse, vil den samlede lønudgift til at be-
gynde med blive ca. 345.000 kr. (for 11 le-
dere) stigende over et par år til højest ca.
470.000 kr. (for 15 ledere). Disse forøgede
udgifter modsvares dog i et vist omfang af
besparelser i lønudgiften til deltidsansatte le-
dere, idet de nye heltidsledere vil erstatte
allerede ansatte deltidsledere. Besparelserne
herved kan anslås til ca. 100.000 kr., og den
virkelige merudgift vil således kun blive
245.000 kr. stigende til 370.000 kr. Statens
udgift, 2/3 heraf, vil således i starten blive
ca. 163.000 kr. stigende til højst 247.000 kr.

En vis yderligere stigning kan tænkes, der-
som kommunerne ønsker at ansætte flere
heltidsledere, hvilket imidlertid ikke kan an-
ses for særlig sandsynligt, idet de allerede
efter den gældende ordning har haft adgang
hertil.

3. Medhjælpere for heltidsansatte ledere.
Efter de foreliggende oplysninger må der
regnes med ansættelse af mindst 10 heltids-
beskæftigede og 10 deltidsbeskæftigede med-
hjælpere. Da disses honorarer efter forsla-
get skal beregnes efter reglerne for deltids-
ansatte ledere, (10% af minimumslønnen
ganget med antallet af undervisningstimer),
men således, at man ved beregningen kun
medtager det antal timer, der ligger udover
7500, er det vanskeligt at skønne over ud-
gifterne herved. Antager man, at beregnings-
grundlaget for heltidsbeskæftigede medhjæl-
pere vil være ca. 7500 timer og for deltids-
beskæftigede ca. 1500 timer, vil den samlede
lønudgift blive ca. 240.000 kr., hvoraf staten
efter forslaget skal udrede 2/3 = 160.000 kr.

G. F o r s k e l l i g e a n d r e y d e l s e r .
1) Rejsegodtgørelse samt time- og dagpenge
til lærere.

Der kan forventes en mindre stigning i disse
udgifter, dels som følge af forslaget om ud-
videlse af 40 km's grænsen (for ydelse af
rejsegodtgørelse), dels som følge af forhøjelse
af godtgørelsen for overnatning fra 10 kr.
pr. nat til den for statens tjenestemænd gæl-

dende sats, for tiden 30,50 kr. pr. nat. Sam-
tidig må forslaget om, at alle lærere, der
har tilladelse til at benytte eget befordrings-
middel, for fremtiden kun får rejsegodtgø-
relse efter de lavere satser, jfr. kap. 3, III,
A, side 63, imidlertid bevirke en mindre be-
sparelse. De samlede udgifter til denne post
må derfor antages kun at stige ganske ube-
tydeligt. Det kan oplyses, at udgifterne hertil
for statens vedkommende i 1962/63 udgjorde
288.714 kr.

2) Særlige ydelser til elever.
Efter forslaget skal der ydes befordringsgodt-
gørelse til deltagere i forberedelsesundervis-
ning, specialundervisning samt undervisning
for handicappede. Desuden skal der ydes til-
skud til anskaffelse af særligt undervisnings-
materiel for handicappede.

Det har ikke været muligt at opgøre be-
hovet for tilskud til disse formål, men man
vil anse det for ønskeligt, at der foreløbig,
indtil en vis praksis kan udvikles og nær-
mere regler fastsættes, stilles en årlig bevil-
ling på 50.000 kr. til rådighed herfor.

D . K o n s u l e n t e r og m e d h j æ l p e r e .

1. Oplysningskonsulenter.

Statens tilskud til disse konsulenters lønning
skal efter forslaget sættes op fra 50 % til
70 % af lønudgiften, hvilket betyder, at de
nuværende udgifter stiger med 40 %. Be-
regnet efter sidste regnskabstal (for 1963/64)
på 191.687 kr. bliver der således tale om en
stigning i statens udgifter på ca. 77.000 kr.

Der må herudover regnes med forøgede
udgifter som følge af den foreslåede lettere
adgang til ansættelse af nye konsulenter. På
grundlag af oplysninger indhentet fra for-
skellige oplysningsorganisationer kan antallet
af nye konsulenter anslås til 16 (A. O. F. 8,
F. O. F. 2, Dansk Husflidsselskab 2, Liberalt
Oplysningsforbund 3 og Landbo Forum 1).
Antages det, at disse konsulenters lønning
vil blive af en størrelse svarende til begyn-
delseslønnen i lærerlønningslovens 4. løn-
ningsklasse, pr. 1/4 1965 31.420 kr., bliver
den samlede udgift hertil 502.720 kr. Statens
andel heraf, 70 %, bliver ca. 352.000 kr. Der
er herved taget hensyn til, at der skal ydes
noget højere lønninger til de nye konsulen-
ter, jfr. herom kap. 3, III D, side 69 f. Så-
fremt også de nuværende konsulenter skal
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have forhøjet deres løn, bliver der tale om
en yderligere stigning i de samlede udgifter,
men det er ikke muligt på nuværende tids-
punkt at sige noget om størrelsen af denne
stigning.

De forventede merudgifter for staten bliver
således:
som følge af ændring i refusionsbestemmelsen
(for så vidt angår de nuværende konsulen-
ter) 77.000 kr.
Som følge af nyansættelse af kon-
sulenter 352.000 kr.

I alt 429.000 kr.

2. Amtsungdomsnævnenes konsulenter.
De forventede merudgifter for denne post
skyldes forslagets bestemmelser om:
1° Oprykning af konsulenterne fra lærerløn-

ningslovens 6. lønningsklasse til aflønning
efter samme regler som amtsskolekonsu-
lenterne (7. lønningsklasse).

2° En konsulent for hvert amt, d. v. s. op-
rettelse af konsulentstillinger i de amter,
hvor der endnu ikke findes sådanne.

3° Ændring af refusionsbestemmelsen, såle-
des at statens tilskud forhøjes fra 50 %
til 85 % af lønudgiften.

Der er for tiden normeret 17 konsulent-
stillinger (tjenestemandsstillinger) for 19
amtsrådskredse, idet 2 af konsulenterne er
fælles for 2 amtsrådskredse (Odense-Assens
og Åbenrå-Sønderborg). Herudover er der
ansat deltidsbeskæftigede (honorarlønnede)
medhjælpere i de øvrige amtsrådskredse. For-
slaget om en konsulentstilling i hver amts-
rådskreds betyder således, at der skal oprettes
(højst) 8 nye konsulentstillinger.

De nuværende udgifter til konsulenterne er:
(Budget 1965/66). K r .

17 konsulenter i 6. lønningsklasse 680.000

Statens udgift 50 % heraf 340.000

De forventede udgifter kan herefter opgøres
således:
17 nuværende konsulenter af lønnet efter

7. lønningsklasse ca. 816.000
8 nye konsulenter af lønnet efter 7. løn-

ningsklasse ca. 384.000

I alt ca. 1.200.000
Statens udgift 85 % heraf ca. 1.020.000
-r- nuværende udgift 340.000

Merudgift ca. 680.000

Hertil kommer en forøgelse af rejseudgif-
terne for så vidt angår de nye konsulenter.
Udgiften hertil kan anslås til ca. 5000 kr.
pr. konsulent, d. v. s. i alt 40.000 kr., hvoraf
staten dækker halvdelen, 20.000 kr. De sam-
lede merudgifter bliver således 700.000 kr.

3. Medhjælp for amtsungdomsncevnene.
Da der ikke foreslås ændringer i bestemmel-
serne herom, forventes der ingen væsentlig
stigning i udgifterne hertil.

4. Medhjælp for ungdomsnævnene.
Der er her kun foreslået en mindre ændring
gående ud på, at der fremtidig kun skal kun-
ne ydes refusion til medhjælp til varetagelse
af arbejde af pædagogisk art. Denne ændring
forventes ikke at give anledning til forøgede
udgifter.

E . L o k a l e r og u n d e r v i s n i n g s -
u d s t y r .

Ved opførelse af nye skoler må der muligvis
påregnes lidt højere udgifter under hensyn
til, at lokalerne nu skal indrettes også med
henblik på fritidsundervisningen.

Der er af udvalget fremsat forslag om ind-
retning af særlige samlingssteder for delta-
gerne samt kontorer for lederne. Desuden pe-
ges der på nødvendigheden af indretning af
ekstra toiletter i selve skolebygningerne.

Der foreslås ydet statstilskud hertil, men
da udvalget ikke har ment at burde stille
forslag om størrelsen af dette tilskud, kan
der intet siges om udgifterne herved.

Det må endvidere forventes, at der som
følge af de foreslåede nye oplysningsformer
vil blive et øget behov for faglokaler, og det
er derfor foreslået, at der skabes hjemmel
for at yde statstilskud til opførelse af fag-
lokaler, der indrettes specielt til fritidsun-
dervisningen. Det skal således kun være til
de faglokaler, der ikke i forvejen ville kunne
få tilskud i henhold til folkeskolelovens § 63.
Størrelsen af tilskuddet er foreslået fastsat
til samme beløb, som der ellers ydes til så-
danne lokaler (i henhold til folkeskolelovens
§ 63), nemlig 10.000 kr. + 160 % = i alt
26.000 kr.

Det må formentlig påregnes, at eksisten-
sen af en sådan ny tilskudsregel vil bevirke,
at der ved alle nye skoler indrettes i det
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mindste ét ekstra faglokale specielt til brug
for fritidsundervisningen, og da der for tiden
opføres ca. 30 nye folkeskoler om året (igang-
sætningskvote for 1964/65: 140 mill), vil
det betyde en udgift for staten på 26.000
kr. X 30 = 780.000 kr.

Udover det egentlige nybyggeri af folke-
skoler finder der en betydelig tilbygnings- og
udvidelsesvirksomhed sted, og antager man,
at der i sådanne tilfælde ligeledes vil blive
opført i det mindste ét ekstra faglokale (ved
hver skole), bliver der tale om en yderligere
udgift, som - under hensyn til, at der hvert
år sættes 20-30 tilbygningsarbejder igang -
kan anslås til i det mindste 26.000 X 20 =
520.000 kr. De forventede udgifter ved dette
nye byggetilskud kan således anslås til i alt
780.000 kr. + 520.000 kr. = 1.300.000 kr.

Samtidig er bestemmelsen om etablerings-
tilskud i den gældende lovs § 24 foreslået
ændret, således at der kan gives tilskud til
etablering af andre faglokaler end de i lov-
bestemmelsen nævnte, og således at maksi-
mumsbeløbet for tilskud forhøjes fra 3600
kr. til 5000 kr. Dette svarer til en forhøjelse
på ca. 40 %, og det må derfor antages, at
den nuværende bevilling til dette formål,
125.000 kr. (for finansåret 1965/66), må for-
højes med denne procentsats, d. v. s. ca.
50.000 kr. Dette forudsætter, at bevillingen
udnyttes fuldt ud, hvilket muligvis ikke vil
blive tilfældet de første par år; merudgiften
vil således i starten formentlig blive noget
mindre. Merudgiften ved forslaget om for-
højelse af maksimumsbeløbet for tilskud til
indretning af samlingssteder for ungdom-
men (gældende lovs § 48) fra 15.000 kr.
til 25.000 kr. skønnes højst at ville andrage
ca. 100.000 kr.

Endelig foreslås der ydet 50 % statstil-
skud til kommunernes udgifter til belysning,
opvarmning, rengøring m. v. af lokaler i de
tilfælde, hvor en kommune ikke er i stand
til at stille tilfredsstillende lokaler til rådig-
hed i kommunens egne skoler, men må leje
sådanne i en privat institution eller organi-
sation. Om de fremtidige udgifter herved er
det ikke muligt at sige noget nærmere.

F . U n d e r v i s n i n g s m a t e r i e l .

Efter gældende lovs § 25 stilles et beløb på
150.000 kr. til rådighed for undervisnings-

ministeren til hjælp til dækning af særligt
for ungdoms- og aftenskolen beregnet under-
visningsmateriel. Beløbet kan ændres på de
årlige finanslove, og er på finansloven for
1964/65 forhøjet til 165.000 kr. og på finans-
loven for 1965/66 yderligere til 200.000 kr.

Under hensyn til det store behov for til-
skud af denne bevilling, og til at bevillingen
i fremtiden også skal dække udgifter til un-
dervisningsmateriel ved folkeuniversiteterne,
jfr. herom nedenfor under punkt G, vil det
være nødvendigt at søge den forhøjet. Ud-
valget anser en forhøjelse på mindst 200.000
kr. for påkrævet.

G. F o l k e u n i v e r s i t e t s v i r k -
s o m h e d e n .

Efter forslaget skal tilskud ydes til:

1) Forelæser- og studielederhonorarer (fuld
refusion). De foreslåede lempelser i kra-
vene om et vist mindstetal af deltagere
som betingelse for tilskud (fra 40 til 25)
kan ikke antages at medføre nogen væ-
sentlig stigning i udgifterne for denne
post. Hvorvidt eventuelle forhøjelser af
honorarerne vil influere herpå, kan ikke
siges på nuværende tidspunkt, idet ud-
valget ikke har taget stilling til de frem-
tidige honorarer, men blot har udtalt, at
disse må fastsættes med udgangspunkt i
de nu anvendte satser.

2) Rejsegodtgørelse samt time- og dagpenge
(fuld refusion). Der påregnes ingen stig-
ning af betydning i disse udgifter.

3) Aflønning af en studierektor (fuld refu-
sion). Den pågældende skal aflønnes ef-
ter den mellem staten og vedkommende
akademikerorganisation indgåede overens-
komst, og årslønnen kan herefter anslås
til ca. 39.600 kr.

4) Undervisningsmateriel m. v.
Udgifterne hertil - som er anslået til
25.000 kr. om året - skal efter forslaget
søges dækket af den bevilling, som i for-
vejen står til rådighed for den alminde-
lige aftenskoleundervisning (gældende
lovs § 25).

Til nærmere belysning af de enkelte ud-
giftsposter er af folkeuniversiteterne udarbej-
det nedenstående skønsmæssige budget for
1966/67:



III.

På grundlag heraf kan de forventede år-
lige udgifter for staten opgøres således (til-
skuddet til undervisningsmateriel dog ikke
medregnet).

I . U d d a n n e l s e a f o p l y s n i n g s -
b e j d e t s l æ r e r e .

Efter forslaget skal de eksisterende mulighe-
der for uddannelse af lærere og ledere ud-
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vides i betydelig grad, og der skal samtidig
tages en række nye opgaver op, således ud-
dannelse af instruktører, orientering for le-
dere m. v., jfr. herom kap. 3, IV, side 71 ff.

Tilskud til denne uddannelsesvirksomhed
er hidtil blevet ydet af den bevilling, der i
henhold til gældende lovs § 46 er til rådig-
hed til dette formål. Bevillingen var oprin-
delig på 300.000 kr., men er flere gange for-
højet og andrager for finansåret 1965/66
600.000 kr. Heraf anvendes normalt 2/3 til
uddannelse af aftenskolelærere.

Til dækning af den foreslåede forøgede
uddannelsesvirksomhed er der stillet forslag
om en væsentlig forøgelse af lovens kursus-
bevilling, således at intet initiativ til dygtig-
gørelse og orientering af oplysningsarbejdets
lærere fremtidig hæmmes af utilstrækkelige
midler. Det er desuden foreslået i så vidt
omfang som muligt at yde de lærere, der sø-
ger videreuddannelse under en eller anden
form, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Så længe de nærmere økonomiske vilkår
ikke er fastlagt, er det selvsagt meget van-
skeligt at sige noget om omfanget af den
fremtidige kursusvirksomhed. På grundlag af
oplysninger indhentet fra de forskellige op-
lysningsorganisationer kan det dog med sik-
kerhed fastslås, at der må regnes med en be-
tydelig udvidelse heraf, og det må forment-
lig antages, at der bliver tale om i det mind-
ste en fordobling i forhold til den nuvæ-
rende virksomhed - under forudsætning af,
at der skabes det nødvendige økonomiske
grundlag. Dette i forbindelse med de fore-
slåede forbedrede vilkår for deltagelse i kur-
sus samt det stigende lønniveau må antages
at medføre en forøgelse af udgifterne med
200 %, og statens tilskud må derfor forhøjes
med 800.000 kr., således at den samlede be-
villing vil blive på 1.400.000 kr.

Med hensyn til udgifterne ved godtgørelse
for tabt arbejdsfortjeneste kan der kun blive
tale om et meget forsigtigt skøn. Der er ca.
15.-20.000 lærere beskæftiget ved oplysnings-
arbejdet, og det kan måske antages, at der
hvert år vil være 15-20 % heraf, der vil søge
en eller anden form for uddannelse, men af
disse vil højst en trediedel efter udvalgets

forslag være berettiget til godtgørelse for
tabt arbejdsfortjeneste. De forskellige kurser
er af varierende længde, men man kan for-
mentlig regne med, at den gennemsnitlige
varighed vil være ca. en uge, og der skal så-
ledes ydes godtgørelse for en uges tabt ar-
bejdsfortjeneste til omkring 800 lærere. Sæt-
ter man en gennemsnitlig »ugeløn« til 500
kr., bliver der en samlet udgift på 400.000
kr.

Udgifterne ved de kursus m. v., der efter
forslaget skal etableres på Danmarks Lærer-
højskole, er foreslået afholdt over højskolens
budget, og der må derfor påregnes en min-
dre stigning i dette.

K . S a m l e t o p g ø r e l s e o v e r d e f o r -
v e n t e d e m e r u d g i f t e r fo r s t a t e n .

Kr.
Den almindelige aftenskole (efter forsla-

get om en anciennitetsordning) . . . . 2.889.000
Aftenhøjskolen 235.000
Specialundervisning 220.000
Foredragsrækker 7.000
Den særligt for søfarende tilrettelagte un-

dervisning 148.000
Supplerende kulturelle arrangementer . . 100.000
Deltidsansatte ledere 425.000
Heltidsansatte ledere 163.000
Medhjælpere for heltidsansatte ledere . . 160.000
Forskellige andre ydelser 50.000
Oplysningskonsulenter 429.000
Amtsungdomsnævnenes konsulenter . . . . 700.000
Tilskud til opførelse af faglokaler 1.300.000
Etableringstilskud (§24) 50.000
Tilskud til indretning af samlingssteder

for ungdommen (§48) 100.000
Undervisningsmateriel 200.000
Folkeuniversitetsvirksomhed 247.000
Brevskoler 80.000
TV-kredse 70.000
Uddannelse af oplysningsarbejdets lære-

re, tilskud til kursus m. v 800.000
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste . 400.000

Samlet merudgift 8.773.000

Det bemærkes, at der herudover må på-
regnes yderligere stigning i udgifterne som
følge af, at det for enkelte af forslagets be-
stemmelser ikke har været muligt at opstille
et skøn over udgifterne.



Kapitel 5

SAMMENDRAG AF UDVALGETS FORSLAG M.V.

A. Lovens sigte og navn.

Udgangspunktet for samtlige forslag har væ-
ret en gennemgang og vurdering af de opga-
ver, som oplysningsarbejdet løser, samt en
indgående drøftelse af de opgaver, der kan
løses i skoleformer m. v., som har det tilfæl-
les, at voksne mennesker frivilligt søger dem
i deres fritid.

Aftenskoleudvalget lægger megen vægt på,
at skoleformerne m. v. inden for den nye lovs
rammer skal samle voksne mennesker i deres
fritid, og man anbefaler derfor, at ordet »fri-
tidsundervisning« indgår i navnet på den nye
lov.

Udvalget finder det hensigtsmæssigt, om
man fortsat bevarer lovbestemmelser for fri-
tidsundervisningen for voksne i en lov, der
også rummer bestemmelserne for ungdoms-
undervisningen og fritidsforanstaltningerne.
Udvalget betragter de tre hovedområder: fri-
tidsundervisningen, ungdomsundervisningen
og fritidsforanstaltningerne, som tre lige vig-
tige sider af samme bestræbelse: at medvirke
til at give mennesker de bedst mulige uddan-
nelses-, undervisnings- og udfoldelsesmulig-
heder.

B. Fritidsundervisningens opgaver og indhold.

Aftenskoleudvalget må på baggrund af de i
kap. 3 I anførte overvejelser og med de i
samme afsnit angivne forbehold og begræns-
ninger stille forslag om,
at det nuværende indhold i aftenskolen, af-

tenhøjskolen og foredragsrækkerne bevares
samtidig med,

at spærrereglerne mod prøveforberedende un-
dervisning, erhvervsuddannelse, mere spe-

cielt-sigtende undervisning og hobbypræ-
get virksomhed bortfalder,

at der som en naturlig del af den nye lov
medtages specialundervisning (læseretar-
derede, bevægelseshæmmede, svagthøren-
de, svagtseende, talehæmmede m. fl.) op-
lysning om forskning og videnskab, studie-
kredsarbejde, undervisning og oplysning i
forbindelse med TV, uddannelse og under-
visning via brevskoler, kulturelle arrange-
menter tilrettelagt af skoler og nævn samt
særligt oplysningsarbejde for søfarende, og

at bestemmelserne om et forud fastsat for-
hold mellem teoretisk gennemgang og
praktiske øvelser bortfalder, og at der på
visse nærmere betingelser gives såvel sang-
foreningers som orkestres løbende øvelser
- samt amatørteatervirksomhed - plads in-
den for den nye lovs rammer.

Udvalget må endvidere anbefale,
at oplysnings-, undervisnings-, uddannelses-

og instruktionsvirksomheden tilrettelægges
for voksne mennesker, og at alene dette
begrænser elevkredsen, samt

at der indføjes særbestemmelser for handi-
cappede og ældre medborgere.

Aftenskoleudvalgets hovedsynspunkt i
spørgsmålet om oplysningsarbejdets og fri-
tidsundervisningens sigte er, at der må skabes
mulighed for godkendelse af ethvert fag og
emne, hvortil der kan udarbejdes undervis-
ningsplan, skaffes kvalificerede lærerkræfter
og fornødne undervisningsmidler, og udval-
get ønsker tilskudsmuligheder for denne virk-
somhed, såfremt den kan samle elever og gen-
nemføres med en passende elevdeltagelse.

Udvalget har dog anført nogle forbehold
og forslag til begrænsninger i forhold til den
principale indstilling (jfr. kap. 3 I, side 33 f.
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Aftenhøjskole -
Foredragsrækker -
Studiekredse -

C. Fritidsundervisningens skole- og
oplysnings] ormer.

Aftenskoleudvalget finder det hensigtsmæs-
sigt at fordele de opgaver, som foreslås løst
inden for rammerne af en ny lovgivning om
fritidsundervisning m. v. på følgende oplys-
nings- og skoleformer:

Aftenskole -
alle fag og emner inden for den alminde-
lige folkeoplysning.

samfundsmæssige, hu-
manistisk prægede, mu-
siske fag og emner inden
for den almindelige fol-
keoplysning.

Folkeuniversitetsvirksomhed (folkeuniversi-
tetskursus, forelæsningsrækker, enkeltfore-
læsninger) -
oplysning om videnskab og forskning.

Forberedelseskursus —
prøveforberedende undervisning.

Specialundervisning.
Kursus for erhvervsmæssig efteruddannelse.
Brevskoler -

oplysning, undervisning og uddannelse ved
brevundervisning.

TV-kredse -
brevundervisning i tilslutning til TV-udsen-
delser.

Fritidsgrupper -
hobbypræget virksomhed.

Oplysningsarbejde for søfarende.
Supplerende kulturelle arrangementer.

Af de foreslåede nye skole- og oplysnings-
former m. v. er de egentlige uddannelser —
forberedelseskursus og de erhvervsmæssige
kursus for efteruddannelse — og den hobby-
prægede virksomhed i fritidsgrupperne de
former, der afviger mest fra den almindelige
folkeoplysning. Efter udvalgets opfattelse bør
det centrale i fritidsundervisningen imidler-
tid fortsat være aftenskolen, aftenhøjskolen
og foredragsrækkerne. Imellem det mere tra-
ditionelt udformede oplysningsarbejde i cen-
trum og nydannelserne på fløjene kan man
efter udvalgets opfattelse placere folkeuni-
versitetsvirksomheden, specialundervisning,
studiekredse, TV-kredse, brevskolerne og det
særlige oplysningsarbejde for søfarende, jfr. i
øvrigt den omfattende beskrivelse af de en-
kelte skoleformer m. v. kap. 3 I, side 39-52.

D. Visse generelle forhold vedrørende de
enkelte former:

1. Lærerkvalifikationer.
Efter gældende bestemmelser stilles der ikke
bestemte uddannelseskrav til lærere i oplys-
ningsarbejdet, men det hedder f. eks. i god-
kendelsesbetingelserne for en aftenskole, at
» . . . lærerne må have de fornødne forudsæt-
ninger for at undervise . . .«. Aftenskoleudval-
get ønsker dette hovedprincip opretholdt, men
stiller dog samtidig forslag om en forbedring
af læreruddannelsesmulighederne, jfr. kap. 3
IV, og udtaler ønskeligheden af, at man sna-
rest må blive i stand til at skærpe godkendel-
sesbetingelserne for fritidsundervisningens læ-
rerkræfter. Foreløbig må det nugældende krav
om de fornødne kvalifikationer opretholdes
som mindstekrav for alle skoleformer m. v.

Der er dog grund til at præcisere og i visse
tilfælde skærpe godkendelseskravene allerede
nu for følgende skole- eller oplysningsformer:
aftenhøjskolen, folkeuniversitetsvirksomhed,
forberedelseskursus, specialundervisning og
kursus for erhvervsmæssig efteruddannelse,
jfr. kap 3 I, side 35.

2. Grundbøger og andre hjælpemidler.
Udvalget finder det fortsat rigtigt, at der nor-
malt ikke stilles krav om anvendelse af grund-
bøger eller andre hjælpemidler i fritidsunder-
visningen. En undtagelse herfra er de to nye
oplysningsf ormer: studiekredsen og forbere-
delseskursus, som efter disses karakter ikke
vil kunne godkendes, medmindre der i un-
dervisningen anvendes et grundmateriale.

Udvalget finder det dog rigtigt, at der over-
alt, hvor det måtte være naturligt, drages så
meget grundbogsmateriale og andre hjælpe-
midler ind i undervisningen som muligt.

3. Elev- eller deltagerantal.
Aftenskoleudvalget finder det rimeligt, at man
fortsat knytter elevantallet pr. hold til til-
skudsbetingelserne for de fleste af fritidsun-
dervisningens skole- eller oplysningsf ormer;
men udvalget finder anledning til at præcise-
re, at elevtalsbestemmelserne må fastsættes
og administreres efter både pædagogiske og
praktiske og ikke blot økonomiske synspunk-
ter.

Forberedelseskursus og specialundervisning
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frembyder efter udvalgets opfattelse særlige
problemer med hensyn til elevtalskravene,
endda i en sådan udstrækning, at man må fo-
reslå, at elevtalskravet frigøres fra tilskudsbe-
tingelserne til fordel for en ordning, hvor et
bestemt elevantal ved undervisningens begyn-
delse udløser en forpligtelse for vedkommen-
de kommune til med adgang til refusion efter
almindelige regler for lærerløn at iværksætte
sådan undervisning.

4. Undervisningeris omfang.

Udvalget foreslår en forenkling i bestemmel-
serne om undervisningens omfang, således
at mindstetimetallet bliver 20 for følgende
skoleformer m. v.: aftenskole, aftenhøjskole,
studiekredse, kursus for erhvervsmæssig efter-
uddannelse, oplysningsarbejde for søfarende
og fritidsgrupper.

I jolkeuniversitetsvirksomheden foreslås fol-
keuniversitetskursus fortsat ansat til at om-
fatte mindst 24 og normalt 48 timer, og fore-
læsningsrækkernes omfang fastsættes fortsat
til 4-6 forelæsninger pr. række. For foredrags-
rækkerne foreslår udvalget mindsteantallet af
foredrag pr. række fastsat til 4, men udvalget
lægger vægt på, at det betones stærkt, at der
fortsat er adgang til at oprette foredragsræk-
ker med flere foredrag.

Vedrørende forberedelseskursus må der, un-
der hensyntagen til at undervisningen skal
sluttes med offentlig prøve, gives den god-
kendende myndighed ret til — efter forhand-
ling med vedkommende undervisningstilsyn -
at fastsætte passende minimums- og maksi-
mumstimetal samt passende timetal til prøve-
afholdelse m. v.

Udvalget ønsker, at der fortsat ved godken-
delse af timetal og undervisningsomfang læg-
ges afgørende vægt på, hvorvidt der er over-
ensstemmelse mellem undervisningens mål og
timetal.

5. Elevbetaling.

Aftenskoleudvalget mener det rigtigt og for-
svarligt at foreslå som hovedregel,
at der i alle de anførte former for fritidsun-

dervisning opkræves et gebyr til admini-
stration m. v.,

at undervisning i aftenskoler, aftenhøjskoler,
studiekredse, kursus for erhvervsmæssig ef-
teruddannelse, forberedelseskursus, special-

undervisning og oplysningsarbejde for sø-
farende i øvrigt er vederlagsfri for eleverne,

at udgifter til undervisningsmidler afholdes
af eleverne,

at deltagere i fritidsgrupper skal dække et
nærmere fastsat beløb, således at den sam-
lede lærer- eller instruktørudgift nedbrin-
ges med Vs,

at deltagere i foredragsrækker, folkeuniversi-
tetsvirksomhed samt supplerende kulturel-
le arrangementer dækker den del af ud-
giften til foredragsholdere eller forelæsere
og studieledere, som ikke dækkes af stat og
kommune.

6. Tilrettelæggelsesformer•.
Aftenskoleudvalget foreslår, at bestemmelser-
ne om tilrettelæggelsen af undervisningen ud-
formes udfra fritidsundervisningens særken-
de : at voksne mennesker skal have adgang til
undervisningen m. v. i deres fritid.

Udvalget finder det rimeligt, at der nor-
malt gives adgang til at etablere undervisning
på alle ugedage: formiddag, eftermiddag og
aften. Udvalget finder ligeledes, at der for så
vidt angår undervisningen i visse former for
fritidsundervisning — aftenskole, studiekredse,
aftenhøjskole og kursus for efteruddannelse -
gives adgang til at tilrettelægge undervisnin-
gen i sammentrængt form eller i kostskole-
form med højst 8 timers undervisning pr.
kursusdøgn.

Da det endvidere må anses for ønskeligt,
at man i visse former for fritidsundervisning
— aftenskole, kursus for erhvervsmæssig efter-
uddannelse, forberedelseskursus og fritidsgrup-
per - får adgang til at supplere den givne
undervisning med en kulturhistorisk eller
samfundsmæssig belysning af vedkommende
emne, foreslår man, at der åbnes adgang til
at supplere undervisningen med en aftenhøj-
skoleundervisning på ikke under 10 timer ved
én lærer.

7. Godkendelsesmyndighed.

Som det fremgår af kap. 3, VI, vedrørende
den nye lovs administration, ønsker aftensko-
leudvalget, at den altovervejende del af fri-
tidsundervisningen godkendes af de kommu-
nale ungdomsnævn, når der bortses fra før-
stegangsgodkendelse af lærere, fag og timetal.

Der er endvidere enighed i udvalget om,
at det kommunale ungdomsnævn ikke bør fo-
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retage den endelige godkendelse af følgende
skole- og oplysningsformer: folkeuniversitets-
virksomhed, forberedelseskursus, specialun-
dervisning, kursus for erhvervsmæssig efter-
uddannelse, oplysningsarbejde for søfarende
samt TV-kredse og brevskoler; samtlige disse
former for virksomhed frembyder særlige pro-
blemer.

E. Fritidsundervisningens initiativtagere, jfr.
kap. 3, II, side 52-54.

Udvalgets overvejelser har især rettet sig mod
følgende punkter:

1. Betydningen af, at lovens generelle støtte-
muligheder forbedres, således at initiativ-
tagerne i højere grad end nu støttes i be-
stræbelserne for at etablere undervisnings-
og oplysningsarbejde og udbrede kendska-
bet dertil.

2. Den mest hensigtsmæssige fordeling mel-
lem initiativtagerne af undervisnings- og
oplysningsf ormerne.

3. En efterfølgende koordinering af undervis-
nings- og oplysningstilbuddene.

1. Udvalget foreslår dels muligheder for
en udvidet adgang til konsulentansættelse for
organisationer med oplysningsarbejde som ho-
vedformål, dels en kraftig udbygning af amts-
ungdomsnævnenes konsulentordning. Begge
former for konsulenter vil efter udvalgets op-
fattelse være af meget væsentlig betydning for
tilvejebringelsen, bevarelsen og til dels også
koordineringen af undervisnings- og oplys-
ningsarbejdet.

2. Da udvalgets hovedsynspunkt som nævnt
er, at det skal stå enhver frit for at etable-
re undervisnings- og oplysningsvirksomhed i
henhold til loven om ungdomsskoler og af-
tenskoler m. v., følger det af sig selv, at det
er begrænset, hvor stor en mulighed det of-
fentlige har for at virke for en hensigtsmæssig
fordeling af undervisnings- og oplysningsfor-
merne.

13 medlemmer i udvalget er gået ind for
en ligestilling af kommunale og private initia-
tivtagere, medens 9 medlemmer fortsat øn-
sker, at hovedvægten lægges på det private
initiativ. Der er dog enighed i udvalget om,
at forberedelseskursus og specialundervis-
ningskursus på længere sigt bør tilbydes og
oprettes ved offentlig foranstaltning. Folke-
universitetsvirksomheden bør som hidtil

iværksættes af folkeuniversitetsudvalget. Om
brevskoleundervisningens initiativtagere samt
om iværksættelsen af oplysningsarbejde for
søfarende henvises til fremstillingen side 45
og side 50.

3. Der er i udvalget enighed om, at det
bør være ungdomsnævnet, der formidler den
foreslåede koordination. Ungdomsnævnet må
sikre sig, at der overhovedet tilvejebringes til-
strækkelige undervisnings- og oplysningsmu-
ligheder i kommunen. Udvalget foreslår, at
det pålægges ungdomsnævnet at udarbejde en
oversigt over det skønnede oplysningsbehov i
kommunen. Denne oversigt må sammenhol-
des med, hvad der rent faktisk tilbydes af un-
dervisnings- og oplysningsarbejde. Finder ung-
domsnævnet herefter, at udbuddet ikke sva-
rer til det skønnede behov, påhviler det næv-
net at rette henvendelse til de stedlige initia-
tivtagere med opfordring til at etablere så-
danne yderligere hold, som ungdomsnævnet
finder fornødne. Viser denne opfordring sig
resultatløs, påhviler det ungdomsnævnet at
indstille til kommunalbestyrelsen at oprette
det fornødne antal hold. Ungdomsnævnets
indstilling i så henseende skal efter udvalgs-
flertallets opfattelse være bindende for kom-
munalbestyrelsen, til gengæld bør man søge
at sikre det således fremkaldte kommunale
virke for en vis, ikke ganske kort periode af
hensyn til kommunens ansættelse af leder og
lærere.

Efter at ungdomsnævnet har sikret sig, at
der er det fornødne udbud af undervisnings-
og oplysningsvirksomhed i kommunen, påhvi-
ler det nævnet at drage omsorg for, at de for-
skellige former for virksomhed koordineres på
den mest hensigtsmæssige måde. Udvalget fo-
reslår, at det pålægges ungdomsnævnet umid-
delbart efter indskrivningsfristens udløb at
indkalde samtlige initiativtagere i kommunen
til et fælles møde, hvor nævnet skal opfordre
initiativtagerne til at træffe aftale om, hvor-
ledes man bedst kan fordele overskydende
elever eller sammenlægge hold, der må for-
ventes at få vanskelighed med at opnå et til-
strækkeligt elevtalsgennemsnit. Hvor initiativ-
tagerne ikke kan opnå enighed om fordelin-
gen, træffer ungdomsnævnet bestemmelse
herom.

De kommunale repræsentanter i udvalget
har ønsket at give udvalgsindstillingen føl-
gende tilføjelse:
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Det bør derfor af aftenskoleloven klart
fremgå, at kommunalbestyrelsen har bestem-
melsesretten med hensyn til alle dispositioner,
der medfører økonomisk ansvar for kommu-
nen.

I forbindelse med en revision af loven må
de kommunale repræsentanter således lægge
vægt på, at det klart præciseres, at indstillin-
ger og anbefalinger m. v. fra udvalg og nævn,
der ikke er udgået af kommunalbestyrelsen, i
økonomisk henseende alene er af vejledende
karakter.

De kommunale repræsentanter kan således
ikke tilslutte sig de forslag, der går ud på at
tillægge ungdomsnævnet en faktisk bevillings-
ret som f. eks. forslaget om, at ungdomsnæv-
nets henstilling om oprettelse af kommunale
aftenskolehold skal være bindende for kom-
munalbestyrelsen.

De kommunale repræsentanter er iøvrigt
enige i de i betænkningen indeholdte betragt-
ninger om ungdomsnævnets funktion som ko-
ordinerende organ.

F. Løn- og ansættelsesforhold for lærere, jfr.
kap. 3, III, side 54-71.

Der har i udvalget været overvejende stem-
ning for en forhøjelse af timelønningerne,
men enighed om denne forhøjelses størrelse
og principperne for lønfastsættelsen i det hele
har ikke kunnet nås. Et mindretal har ment,
at det ligger uden for udvalgets kommisso-
rium at tage stilling til lønspørgsmål, jfr. min-
dretalsudtalelsen fra de kommunale repræsen-
tanter, kap. 3, VII, side 90-92.

1. Løn- og ansættelsesforhold for lærere ved
aftenskolen, studiekredse, erhvervsmæssig
efteruddannelse, oplysningsarbejde for sø-
farende og fritidsgrupper.
Udvalgets overvejelser angående det frem-

tidige lønsystem har koncentreret sig om 3
forskellige muligheder, der kan opstilles så-
ledes:
a. En enhedssats gældende overalt i landet

og uden mulighed for tillæg af nogen art,
d. v. s. både minimums- og maksimumsløn.

b. En minimumssats med adgang til forhøjel-
se inden for en fastsat procentsats enten
som rent kommunale tillæg uden refusion
fra staten eller som tillæg med sædvanlig
refusion fra stat og skolefond.

c. En anciennitetsordning, d. v. s. ydelse af et
eller flere alderstillæg.

ad a. Som eneste fravigelse fra princippet om
en enhedssats vil man bevare adgangen til at
yde alderstillæg til lærere, der som hoved-
erhverv giver undervisning i aftenskolen. Et
mindretal i udvalget er gået ind for denne
ordning.
ad b. Et mindretal i udvalget er gået ind for
denne ordning, men har ladet det stå åbent,
hvorvidt tillæg bør ydes uden eller med refu-
sion.
ad c. Flertallet i udvalget har samlet sig om
at anbefale en aflønningsanordning med et
enkelt alderstillæg af en vis, ikke ubetydelig
størrelse, som foreslås sat til 20 % af begyn-
delseslønnen, der til gengæld fastsættes lavere
end efter forslag a.

Dette alderstillæg foreslås ydet, når en læ-
rer har undervist i 3 år med et mindste sam-
let timetal på 240 (inden for de her omhand-
lede undervisningsformer).

2. Løn- og ansættelsesforhold for lærere ved
specialundervisning og prøveforberedende
undervisning.

Under hensyn til de større krav, der her stil-
les til lærerne med hensyn til uddannelse, fo-
reslår man ydet en noget højere løn, nemlig
20 % over den almindelige (laveste) aften-
skoleløn, og således at man efter flertallets
forslag også her indfører en anciennitetsord-
ning svarende til den for den almindelige af-
tenskole gældende, d. v. s. med tillæg på 20 %
efter 3 år med mindst 240 timer ved denne
undervisning.

3. Løn- og ansættelsesforhold for lærere ved
aftenhøjskolen.

Fra flere sider har man peget på ønskelighe-
den af såvel at bevare som om muligt at til-
trække endnu flere kvalificerede lærerkræfter
til aftenhøjskolen, og man har derved ikke
mindst tænkt på gymnasielærerne. I så fald
må lønsatsen nok sigte mod omkring 40 kr. i
timen (på grundlag af lønniveauet pr. 1/10
1964), hvilket der har været almindelig enig-
hed om i udvalget. Beregningsgrundlaget må
af praktiske grunde stadig være aftenskolens
almindelige (laveste) lønsats hvortil ydes et
procenttillæg, der bringer lønnen op på dette
niveau. Man går ikke ind for en anciennitets-
ordning i aftenhøjskolen.
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4. Medvirkende ved foredragsrækker.
Der er enighed om, at de nugældende hono-
rarsatser er ganske utilstrækkelige; udvalget
foreslår, at hvert foredrag honoreres med et
beløb svarende til 5 gange aftenskolens almin-
delige timebetaling.

5. Godtgørelse til tilrejsende lærere.
Udvalget forslår en del mindre ændringer,
jfr. kap. 3, III, side 62 f.

6. Udgiftsfordelingen.
Selve tilskudsprincippet foreslås opretholdt
uændret, således at staten og skolefonden
fortsat tilskyder 2/3 af timebetalingen, me-
dens den sidste trediedel efter flertallets for-
slag altid - på grundlag af indstilling fra
ungdomsnævnet - skal udredes af kommu-
nen. Dette foreslås for følgende undervis-
ningsformer :

aftenskolen, forberedelsesundervisning, spe-
cialundervisning, kursus for erhvervsmæs-
sig efteruddannelse, studiekredse.
Til følgende undervisningsformer foreslås

en ændret udgiftsfordeling:
foredragsrækker, fritidsgrupper, undervis-
ning for søfarende, supplerende kulturelle
arrangementer.
For så vidt angår foredragsrækkerne fore-

slår man, at staten tilskyder 1/3 af honorar-
udgiften under forudsætning af, at vedkom-
mende kommune ligeledes tilskyder 1/3. Den
sidste trediedel udredes af deltagerne. Samme
udgiftsfordeling foreslås for supplerende kul-
turelle arrangementer.

Til fritidsgrupperne finder man det rime-
ligt, at deltagerne selv bidrager med 1/3 af
lønudgiften, men foreslår i øvrigt sædvanligt
tilskud på 2/3 fra stat og skolefond.

Til den særlige for søfarende tilrettelagte
undervisning gør der sig så specielle forhold
gældende, at udvalget må foreslå, at staten
udreder hele lønudgiften dertil.

De kommunale repræsentanter har i en
særlig mindretalsudtalelse stillet forslag om,
at staten udreder hele skolefondens andel af
udgifterne til lærerløn, idet man henviser til,
at kommunerne reelt bærer 5/9 af den sam-
lede udgift til lærerlønningerne og herudover
stiller lokaler med lys, varme og rengøring
vederlagsfrit til rådighed, jfr. kap. 3, VII,
side 90-92.

7. Sikring af ansættelsesforholdene for de ti-
melønnede lærere.

Udvalget er enigt i, at der altid bør indgås
en skriftlig aftale mellem kommunen eller den
stedlige kreds og vedkommende lærer om vil-
kårene for hans virksomhed, herunder hvor-
ledes der skal forholdes i tilfælde, hvor kursus
ikke gennemføres, men man har været be-
tænkelig ved at gøre det til en betingelse for
godkendelse. Med hensyn til de kommunale
repræsentanters stilling til dette spørgsmål
henvises til mindretalsudtalelsen.

G. Løn- og ansættelsesforhold for ledere.

Udvalgets flertal foreslår følgende:

1. Obligatorisk lederhonorar for fritidsunder-
visning af et nærmere fastsat mindste om-
fang,

2. forbedringer i lønmæssig henseende for
deltidsansatte ledere,

3. ændring af reglerne om heltidsbeskæftige-
de ledere,

4. adgang til for større aftenskoler at antage
medhjælp for lederen i det pædagogiske,
faglige og administrative arbejde.

2. Lederhonoraret foreslås fastsat til 10 %
af det beløb, der fremkommer ved at mul-
tiplicere antallet af skolens undervisnings-
timer, herunder såvel timer i almindelig af-
tenskole og aftenhøjskolen som i de øvrige
former for fritidsundervisning, med den til
enhver tid gældende minimumsløn i aften-
skolen. Dette vil give de pågældende ledere
en lønforbedring på ca. 25 %.

Udvalget foreslår endvidere, at tilskudsbe-
stemmelsen ændres, således at staten altid
udreder 2/3 af lønudgiften, hvilket svarer til
den for de heltidsansatte ledere foreslåede re-
fusionsordning. Den resterende 1/3 udredes af
kommunerne. De kommunale repræsentanter
har dog taget forbehold over for dette for-
slag.

3. Et flertal foreslår, at adgangen til nor-
mering af tjenestemandsstillinger bortfalder,
således at heltidsbeskæftigede ledere frem-
tidig ansættes på honorarbasis, og også pri-
vate aftenskoler får mulighed for ansættelse
af sådanne. De efter den hidtidige ordning
godkendte lederstillinger opretholdes dog for
de pågældende indehaveres embedstid.
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Som betingelse for at godkende en heltids-
ansat leder foreslås et timetal på 7500, heri
medregnet eventuelle foredragsrækker efter
foretagen omregning (et foredrag = 5 aften-
skoletimer). Det må dog yderligere være en
betingelse, at der i vedkommende aftenskoles
virksomhed indgår kulturelle arrangementer
i et vist omfang, ligesom det må være sand-
synliggjort, at vedkommende aftenskole har
en sådan stabilitet, at der i en årrække vil
være et behov for en heltidsansat leder.

Et mindretal i udvalget har ikke kunnet
tiltræde disse synspunkter, men har tværtimod
ønsket at udvide den bestående adgang til
normering af tjenestemandsstillinger.

De kommunale repræsentanter finder, jfr.
side 92, det betænkeligt at opstille faste græn-
ser for, hvornår der skal være en leder ved
en aftenskole.

Honoraret til lederne må fastsættes i hvert
enkelt tilfælde og bør normalt fastsættes til et
beløb svarende til en almindelig lærerløn i læ-
rerlønningslovens 2. eller 4. lønningsklasse,
men man finder det rimeligt, at der bliver ad-
gang til at godkende højere honorarer svaren-
de til lønnen i lærerlønningslovens 5. eller 6.
lønningsklasse.

Et mindretal foreslår en højere honorering
af stillingerne, således at de bliver mere til-
trækkende.

Da lederstillingerne efter det her fremsat-
te forslag ikke længere har nogen tilknytning
til folkeskolen, har udvalget fundet, at der til
denne lønudgift bør ydes refusion i samme
forhold som til andre lønninger i aftenskolen,
d.v.s. med 2/3.

Den sidste trediedel foreslås fordelt ligeligt
mellem vedkommende kommune og deltager-
ne, således at hver af parterne bærer Ve af
lønudgiften, og således at deltagernes andel
udredes af indskrivningsgebyrerne. Den sam-
me udgiftsfordeling foreslås for så vidt angår
honoraret til de foreslåede pædagogiske med-
hjælpere.

4. Til de pædagogiske medhjælpere for
lederne foreslår man ydet et honorar, hvis
størrelse maksimalt kan fastsættes efter reg-
lerne for deltidsansatte ledere, d.v.s. 10 % af
minimumslønnen ganget med antallet af un-
dervisningstimer, men således at man ved be-
regningen kun medtager det antal timer, der
ligger over 7.500.

H. Løn- og ansættelsesforhold m. v. red
folkeuniversitetsvirksomhed.

Udvalget foreslår, at der skabes lovhjemmel
for tilskud til:
1. forelæser- og studielederhonorarer
2. time- og dagpenge samt rejsegodtgørelse
3. honorar til en studierektor.

1. Muligheden for delvis dækning af disse
udgifter er begrænset til indskrivningsgeby-
rerne, men disse medgår allerede nu fuldt
ud til dækning af en del af administrations-
udgifterne. Man vil derfor anbefale en ord-
ning, hvorefter staten fuldt ud afholder ud-
giften til disse honorarer.

Størrelsen af honorarerne til forelæserne og
studielederne må fastsættes med udgangs-
punkt i de nu anvendte satser.

2. Til disse udgifter foreslås ydet fuld
statsrefusion, idet det forudsættes, at disse
ydelser højst kan gives efter de tilsvarende for
statens tjenestemænd gældende regler. Det be-
mærkes herved, at bestemmelserne normalt
kun får betydning for folkeuniversitetsudval-
gets virksomhed.

3. Man foreslår, at der åbnes mulighed
for ansættelse af en særlig studierektor, som
skal forestå tilrettelæggelsen og koordinerin-
gen af den samlede folkelige universitetsun-
dervisning. Den pågældende foreslås aflønnet
efter reglerne i den mellem vedkommende
akademikerorganisation og staten indgåede
overenskomst. Også til denne lønudgift fore-
slås ydet fuld statsrefusion.

Man finder det herudover påkrævet, at der
bliver mulighed for at yde tilskud til folke-
universitetsudvalgets og folkeuniversiteternes
administration, idet indskrivningsgebyrerne,
der anvendes til dette formål, langt fra stræk-
ker til. Det anbefales derfor, at der søges en
særlig bevilling hertil på finansloven.

Vedrørende tilskud til undervisningsmate-
riel finder udvalget det naturligt, at disse ud-
gifter søges dækket af de bevillinger, som til
dette formål står til rådighed for den almin-
delige aftenskoleundervisning og efter de for
disse gældende regler.

I. Oplysningskonsulenter.

Udvalget foreslår herom:
1. En stærk udvidelse af den lovhjemlede be-

villing. På baggrund af indhentede oplys-
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ninger fra oplysningsorganisationer m. fl.
foreslår udvalget en bevillingsudvidelse i
første omgang på ca. 450.000 til i alt
650.000 kr. årligt.

2. Adgang til i særlige tilfælde at yde løn
svarende til skoleinspektørløn.

3. Adgang for organisationer, der driver op-
lysningsarbejde uden at have dette som
hovedformål, til statstilskud til aflønning
af konsulenter.

4. Statens tilskud forhøjes; der er under for-
handlingerne opnået enighed om at fore-
slå det sat op til 70 %, således at vedkom-
mende organisation eller stedlige kreds kan
nøjes med at udrede de 30 %.

K. Amtsungdomsnævnenes konsulenter.

Udvalget foreslår, at der skabes hjemmel for,
at der skal normeres en konsulent for amts-
ungdomsnævnet i hvert amt. Denne konsu-
lent foreslås ligestillet med amtsskolekonsu-
lenten, og i konsekvens heraf foreslås det, at
der også lønmæssigt skabes ligestilling derved,
at amtsungdomsnævnenes konsulenter opryk-
kes fra lærerlønningslovens 6. lønningsklasse
til aflønning efter samme regler som amts-
skolekonsulenterne (7. lønningsklasse).

Samtidig foreslås det, at lønudgifterne til
disse konsulenter, der hidtil som en del af
amtsungdomsnævnets administrationsudgifter
har været afholdt med halv statsrefusion, af-
holdes på samme måde som lønudgiften for
amtsskolekonsulenterne, nemlig med 85 %
statsrefusion. Lønudgiften skal herefter fort-
sat optages på skolefondens budget sammen
med amtsungdomsnævnets øvrige administra-
tionsudgifter, men skolefonden skal for frem-
tiden kun udrede 15 % heraf.

Et mindretal har ønsket bestemmelsen ud-
videt til også at omfatte ungdomsnævnene,
hvor der i større byer er behov derfor.

De kommunale repræsentanter har i en
mindretalsudtalelser, jfr. side 92 taget forbe-
hold med hensyn til forslaget om i alle tilfæl-
de i lønmæssig henseende at sidestille konsu-
lenten for amtsungdomsnævnet med amts-
skolekonsulenten, idet bl. a. arbejdets omfang
må være afgørende.

L. Medhjælp for amtsungdomsnævnene.

Efter den gældende lovs § 12, stk. 4, kan der
til varetagelse af det amtsungdomsnævnet på-

hvilende arbejde antages honorarlønnet med-
hjælp. Udvalget finder ikke anledning til at
foreslå ændringer i denne bestemmelse.

M. Medhjælp for ungdomsnævnene.

Gældende bestemmelse foreslås ændret, såle-
des at der kun ydes refusion til udgifter til
medhjælp antaget til varetagelse af arbejde af
pædagogisk karakter, men derimod ikke bi-
stand til nævnets administrative arbejde, idet
den nuværende bestemmelse ikke er i over-
ensstemmelse med almindelige principper for
statstilskud, hvorefter der ikke ydes statstil-
skud til kommunal administration.

N. Uddannelse af fritidsundervisningens
ledere og lærere.

Ga. halvdelen af samtlige lærere i oplysnings-
arbejdet er ikke i besiddelse af en pædagogisk
uddannelse af længere varighed, og på denne
baggrund anser udvalget det for påkrævet, at
oplysningsarbejdets lærere får adgang til en
pædagogisk-metodisk uddannelse. Samtidig
understreger udvalget det ønskelige i, at mu-
lighederne for oplysningsarbejdets læreres fag-
lige uddannelse udvides betydeligt. En del af
den kursusvirksomhed for læreruddannelse,
der hidtil har fundet sted på initiativ af lærer-
organisationerne, organisationer med oplys-
ningsarbejde som hovedformål og af ung-
domsnævn og amtsungdomsnævn, er blevet
støttet af undervisningsministeriet i det om-
fang, det har været muligt (gennem lovens §
46). Men de midler, der er til rådighed, er for
beskedne. Uddannelsesbestræbelserne er også
besværliggjort ved, at der findes for få vel-
uddannede instruktører.

Derfor foreslår udvalget, at den i gældende
lovs § 46 nævnte kursusbevilling forhøjes be-
tydeligt. Tilskud af denne bevilling bør fort-
sat tildeles ungdomsnævn, amtsungdomsnævn,
lærersammenslutninger og lignende. Udvalget
finder det samtidig ønskeligt, at organisatio-
ner med oplysningsarbejde som hovedformål
efter årlig ansøgning tildeles et rådighedsbe-
løb af § 46-midlerne, afpasset efter behov og
faktiske muligheder for at etablere kursus.

For at afhjælpe manglen på instruktører
og give de tilstedeværende den bedst mulige
uddannelse foreslår udvalget, at der skabes
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mulighed for, at der på Danmarks Lærerhøj-
skole iværksættes en uddannelse for sådanne
instruktører. Kursisterne må være øvede un-
dervisere i oplysningsarbejdet og have et ele-
mentært grundlag i pædagogik og psykologi.
Kursus' varighed foreslås sat til ca. 3 måne-
der. I dette tidsrum undervises der i bl. a.
pædagogik, psykologi, undervisningsøvelser,
love og bestemmelser vedrørende fritidsun-
dervisningen og kursusteknik. Udvalget fore-
slår, at deltagerne på den af Danmarks Læ-
rerhøjskole etablerede instruktøruddannelse
får samme økonomiske vilkår som øvrige stu-
derende ved lærerhøjskolen.

Desuden giver udvalget forslag til et møn-
ster for en pædagogisk-metodisk grunduddan-
nelse med en varighed på 7—14 dage. Delta-
gelse på sådanne grunduddannelseskursus bør
være gratis for deltagerne, ligesom man fore-
slår, at der i særlige tilfælde ydes godtgørelse
for tabt arbejdsfortjeneste.

Udvalget foreslår endvidere, at der etable-
res et kursus på fælles-nordisk basis til ud-
dannelse og videreuddannelse af voksenop-
lysere.

Foruden at fremme mulighederne for de
pædagogiske uddannelser finder udvalget det
nødvendigt, at udbygningen af de faglige ud-
dannelser fortsættes. Her tænkes i første ræk-
ke på de af Danmarks Lærerhøjskole afhold-
te specialkursus af faglig karakter. Men også
faglige kursus må som hidtil kunne finde sted
med tilskud af § 46-midlerne.

Udvalget foreslår herudover, at der i lig-
hed med mulighederne i gældende lov må
kunne arrangeres korte faglige efteruddannel-
seskursus og kursus tilrettelagt for ledere m. v.
ved amtsungdomsnævnets foranstaltning.

Udvalget indstiller, at der knyttes forsk-
ning af voksenpædagogik til Danmarks pæ-
dagogiske Institut. Endvidere finder udvalget
det af betydning, at der ved højere læreran-
stalter søges oprettet lærestole i voksenpæda-
gogik, samt at Statens pædagogiske Studie-
samling får mulighed for at dække emnet
voksenpædagogik.

Under hensyn til, at størstedelen af lærer-
studerende i deres studietid ikke modtager
tilstrækkelig undervisning og orientering om
voksenundervisning og oplysningsarbejdet, har
udvalget i skrivelse af 18. december 1964 til
læreruddannelsesudvalget fremsat en række
forslag herom.

O. Lokaler og undervisningsudstyr.

Fritidsundervisningen har igennem mange år
haft lokaleproblemer, der i første række har
drejet sig om kvantiteten. Langt den største
del af den hidtidige aftenskoleundervisning
har fundet sted i folkeskolebygninger. Dette
princip ønsker udvalget fortsat bliver bevaret.
Samtidig gør man dog opmærksom på en
række kvalitetsmæssige problemer i forbindel-
se med fritidsundervisningens brug af folke-
skolens og gymnasiernes lokaler. Udvalget er
af den formening, at folkeskolens bygninger i
fremtiden også må opfattes som samlingsste-
der for voksne.

Udvalget er af den formening, at det lokale
ungdomsnævn bør have medindflydelse ved
nybyggeri af skoler således, at nævnet kan
påse, at der tages hensyn til fritidsundervis-
ningens behov.

I denne forbindelse peger udvalget på en
række problemer, som må løses, for at folke-
skolebygninger kan tilfredsstille også fritids-
undervisningen fuldtud.

Man foreslår således, at der ved nybyggeri
af skoler tages hensyn til fritidsundervisnin-
gen ved, at der indrettes lederværelse, op-
holdssteder og thekøkken m. m. Hvor det lo-
kalemæssigt er muligt, foreslår udvalget, at
der i bestående skolebygninger indrettes lig-
nende lokaliteter.

Problemerne vedrørende lokalerne, deres
indretning, montering og undervisningsudstyr
har således indtaget en væsentlig plads i ud-
valgets drøftelser, og man har ligeledes fundet
det rigtigt at pege på nødvendigheden af, at
der i klasselokalerne findes borde og stole,
der i størrelse og form tilgodeser voksenun-
dervisningen.

Samtidig peges der på nødvendigheden af,
at der i tilknytning til ethvert lokale, som be-
nyttes af fritidsundervisningen, findes tilstræk-
kelig skabsplads eller birum til disposition
for såvel fritidsundervisningens medarbejdere
som dens deltagere.

Udvalget har også set det som sin opgave
at pege på de ganske specielle ønsker, som
fritidsundervisningen har, for de enkelte fag-
lokaler.

Hvor der ikke findes faglokaler i tilstrække-
ligt omfang, peger udvalget på muligheden
for at indrette almindelige klasselokaler til
faglokaler. Såfremt et sådant almindeligt klas-
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selokale etableres til benyttelse som faglokale,
foreslås det, at der ydes tilskud hertil med
60 pct. af udgiften, dog højst 5.000 kr., jfr.
princippet i ungdoms-og aftenskolelovens §
24.

Ved etablering af faglokaler specielt ind-
rettet for fritidsundervisningen i nyt skole-
byggeri foreslår udvalget, at der ydes tilskud
af samme størrelse som til de i folkeskolelo-
vens § 63 omtalte faglokaler.

For så vidt angår benyttelsen af lokalerne
(herunder også andre offentligt støttede lo-
kaler) foreslår udvalget, at disse vederlagsfrit
stilles til rådighed for ethvert godkendt op-
lysningsarbejde i kommunen. Kommunen er
pligtig at afholde udgifter til lys, varme, ren-
gøring, inventar og skolebetjentbistand i for-
nødent omfang.

Med hensyn til gymnasiernes anvendelse
for fritidsundervisningen finder udvalget, at
hvad der er nævnt for folkeskolen også i vid
udstrækning gælder de kommunale gymna-
sier. Samtidig finder man det dog rimeligt,
at kommunen i et vist omfang får adgang til
at henvise fritidsundervisningen til statens
gymnasier, og foruden de af kommunen ejede
lokaler må også andre egnede lokaler kunne
benyttes. Her tænkes i første række på øvrige
skolebygninger, men også biblioteker og mu-
seer vil kunne anvendes.

Hvor der i institutioner indrettes lokaler
til brug for fritidsundervisningen, foreslår ud-
valget, at bestemmelserne i § 48 i gældende
lov bevares, dog således at det maximale til-
skudsbeløb ændres til 25.000 kr.

Udvalget er opmærksom på betydningen
af, at der består et godt samarbejde mellem
værtsskolens og aftenskolens medarbejdere.
Eventuelle samarbejdsvanskeligheder ville helt
kunne undgås, såfremt fritidsundervisningen
var i besiddelse af eget undervisningsmateriel.
Udvalget har dog afstået fra at foreslå en
sådan løsning, da de store investeringer i
kostbart undervisningsmateriel bør komme
den størst mulige elevkreds til gode. Man har
i stedet valgt at foreslå, at der for så vidt an-
går fritidsundervisningens brug af de kom-
munale lokaler indgås aftaler om ordensreg-
ler og om, hvorledes der skal forholdes ved
opståede skader på undervisningsmateriel
m. m.

Udvalget foreslår endelig, at ungdomsnæv-
net får pligt til at holde sig underrettet om

antallet af lokaler, egnede for fritidsunder-
visningen.

For så vidt angår folkeuniversitetsvirksom-
heden finder udvalget, at staten må stille de
for folkeuniversitetsvirksomheden nødvendige
lokaler til rådighed på universiteterne og de
højere læreanstalter. De hermed forbundne
udgifter til lys, varme, rengøring og eventuel
betjentbistand bør afholdes over de enkelte
universiteters samt de højere læreanstalters
almindelige budgetter. I det omfang, folke-
universitetsvirksomheden ikke kan foregå på
universiteterne, foreslås det, at det pålægges
kommunerne at stille lokaler til rådighed på
samme måde og efter samme regler som til
den øvrige fritidsundervisning.

På baggrund af overvejelser om anvendelse
af andre lokaler end folkeskolens og de kom-
munale gymnasiers foreslår udvalget følgen-
de:
1. Statens skoler og private skoler, til hvis

opførelse der er ydet lån af staten, f. eks.
tekniske skoler, efterskoler, højskoler, land-
brugsskoler og husholdningsskoler samt fri-
skoler, seminarier og gymnasier, skal i det
omfang, det er muligt af hensyn til skoler-
nes egen undervisning, stilles til rådighed
for oplysningsarbejdet.

2. Museer og folkebiblioteker kan i det om-
fang, det er muligt for virksomhedens egen
drift, stilles til rådighed for oplysningsar-
bejdet.

3. Såfremt en organisation eller institution
har lokaler, der må anses for særligt egne-
de for deltagerne, undervisningen eller un-
dervisningstidspunktet, kan disse stilles til
rådighed for oplysningsarbejdet, dog kun
under forudsætning af, at tilfredsstillende
lokaler ikke kan stilles til rådighed i folke-
skolen eller i de under punkterne 1 og 2
nævnte institutioner.

Når en kommune herefter godkender,
at de under punkt 3 nævnte lokaler stilles
til rådighed, kan der ydes refusion af stats-
kassen med 50 % af kommunens udgift til
belysning, opvarmning og rengøring samt
fornøden skolebetjentbistand.
Private hjem kan kun undtagelsesvis be-

nyttes til undervisningsbrug. Med ungdoms-
nævnets tilladelse kan private hjem dog f. eks.
benyttes ved undervisning af ældre medbor-
gere. Når undervisningen afholdes i private
hjem, stilles disse vederlagsfrit til rådighed,
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og der kan selvsagt ikke ydes statstilskud her-
til.

Skiftende private hjem kan udvalget ikke
anbefale godkendelse af.

P. Administration af fritidsundervisningen.

1. Forslag om yderligere decentralisering i
administrationen.

1 fortsættelse af den siden 1954 skete de-
centralisering af administrationen af op-
lysningsarbejdet og på baggrund af de
deraf indhøstede gode erfaringer foreslår
et overvejende flertal i udvalget, at admi-
nistrationen vedrørende godkendelse af og
tilsyn med de af loven omfattede fritids-
undervisningsformer varetages af de kom-
munale ungdomsnævn, og kun når det
drejer sig om en førstegangsgodkendelse af
fag, timetal og lærer, af amtsungdoms-
nævnet. For godkendelse af forberedelses-
kursus, erhvervsuddannelseskursus, brev-
undervisning, oplysningsarbejde for søfa-
rende samt folkeuniversitetsvirksomhed
gælder dog særlige regler, se herom kap.
3, VI, side 85 og 88.

2. De administrative led — og deres vigtigste
funktioner.

a. Ungdomsnævnet - uden for København.
Udvalget foreslår, at ungdomsnævnene i
alle kommuner bortset fra København
sammensættes således:
2 medlemmer valgt af og blandt kommu-
nalbestyrelsen, 2 medlemmer valgt af kom-
munalbestyrelsen efter indstilling af de
stedlige børne- og ungdomsforeninger, 3
medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen
efter indstilling af organisationer og sted-
lige kredse, der i sidste valgperiode har
drevet godkendt oplysningsvirksomhed in-
den for rammerne af loven om ungdoms-
skoler og aftenskoler m. v.

Bestemmelserne om ungdomsnævnets
rådgivende udvalg foreslås ophævet; der
er i udvalget endvidere enighed om at fo-
reslå, at der tilforordnes ungdomsnævnet
en repræsentant for fælleslærerrådet, samt
at det af loven kommer til at fremgå, at
aftenskoleledere ikke kan være medlem?ner
af ungdomsnævnet. Uanset at det i mindre

kommuner ofte kan være en enkelt person,
der som leder af en aftenskole driver hele
oplysningsarbejdet, finder man det af prin-
cipielle grunde uheldigt, om nogen »part«
har sæde i ungdomsnævnet. Derimod fo-
reslår udvalget, at der tilforordnes ung-
domsnævnet en repræsentant, valgt af af-
tenskolelederne.

Ungdomsnævnets vigtigste funktioner
skal efter udvalgets forslag være at ud-
brede kendskab til lovens muligheder og
om fornødent fremkalde initiativ, at fore-
tage godkendelse af alle kurser, hvis god-
kendelse ikke særligt er henlagt til anden
myndighed og varetage de foreliggende ko-
ordineringsopgaver med hensyn til kom-
munens oplysningsarbejde, jfr. afsnittet om
oplysningsarbejdets initiativtagere. End-
videre skal nævnet føre tilsyn med de god-
kendte ledere af skolerne.

Endelig skal det være ungdomsnævnets
opgave at holde sig orienteret og give op-
lysning om lokalemulighederne og at fore-
stå fordelingen af lokaler samt være be-
hjælpelig med problemer vedrørende be-
nyttelse af undervisningsmateriel.

b. Amtsungdomsnævnet.

Med hensyn til sammensætningen af amts-
ungdomsnævnet og dettes rådgivende ud-
valg foreslår man, at det rådgivende ud-
valg vedrørende den landbrugsfaglige un-
dervisning ophæves, samt at formænd og
næstformænd i de tre tilbageblevne råd-
givende udvalg - aftenskoleudvalget, ung-
domsskoleudvalget og fritidsudvalget - bli-
ver medlemmer af amtsungdomsnævnet.

Herefter bliver amtsungdomsnævnets
sammensætning følgende:

1° 2 medlemmer valgt af og blandt amts-
rådet.

2° 2 medlemmer som repræsentanter for
de i amtsrådskredsen beliggende køb-
stæder. Disse medlemmer vælges på
samme måde som købstadrepræsentan-
terne i skolerådet, jfr. § 27, stk. 2, i
lovbekendtgørelse nr. 73 af 22. februar
1962 om det kommunale skolevæsens
styrelse og tilsyn.

3° Amtsskolekonsulenten.
4° Formændene og næstformændene for

de tre rådgivende udvalg.
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Amtsungdomsnævnets vigtigste funktio-
ner foreslås af udvalget fastsat til: første-
gangsgodkendelse med hensyn til fag, læ-
rer og timetal af hold i aftenskolen, aften-
højskolen, foredragsrækker, fritidsgrupper
og studiekredse samt godkendende instans
for så vidt angår specialundervisning.
Amtsungdomsnævnet skal stå til rådighed
med konsulentbistand og vejledning med
hensyn til lovens muligheder, skal føre til-
syn med nye fag og emner og drage om-
sorg for, at der i fornødent omfang sam-
arbejdes om etablering af specialundervis-
ning og forberedelsesundervisning, således
at behovet for denne undervisning imøde-
kommes, hvor det er muligt. Endvidere er
det amtsungdomsnævnets opgave at for-
midle distribueringen af tilbud om folke-
universitetsvirksomhed. Endelig er det amts-
ungdomsnævnets opgave at søge igang-
sat lærerkurser indenfor oplysningsarbejdet
i det omfang, der skønnes at være behov
derfor.

c. Amtsungdomsnævnets rådgivende aften-
skoleudvalg.
Et flertal i udvalget foreslår på baggrund
af disse oplysninger, at det rådgivende af-
tenskoleudvalg får følgende sammensæt-
ning:
1° 2 medlemmer valgt af amtsrådet efter

indstilling af organisationer m. fl., der i
sidste valgperiode har drevet godkendt
oplysningsvirksomhed i de i amtsråds-
kredsen beliggende købstæder.

2° 2 medlemmer valgt af amtsrådet efter
indstilling af organisationer m. fl., der i
sidste valgperiode har drevet godkendt
oplysningsvirksomhed i amtsrådskred-
sen bortset fra de i denne beliggende
købstæder.

3° 2 medlemmer valgt af amtsrådet efter
indstilling af lærerorganisationer, der
virker til fremme af oplysningsarbejdet
inden for rammerne af loven om ung-
domsskoler og aftenskoler m. v.

4° 1 medlem - en bibliotekar - valgt af
amtsrådet efter indstilling af de i amts-
rådskredsen værende centralbiblioteker.

Udvalget ønsker amtsungdomsnævnets
rådgivende aftenskoleudvalg placeret i ad-
ministrationen som et forum for drøftelse
af principielle spørgsmål især vedrørende

undervisningens indhold, emner og skole-
etablering.

d. Amtsungdomsnævnenes konsulenter.
Udvalget foreslår, at der skabes hjemmel
for, at der skal normeres en konsulent for
amtsungdomsnævnet i hvert amt, jfr. sam-
mendragets punkt K. Til belysning af kon-
sulenternes beføjelser og funktioner har
udvalget udarbejdet forslag til en instruks,
jfr. kap. 3, VI, side 86 f.

e. Ungdomsnævnet i København.
Aftenskoleudvalget må anse det for at væ-
re af overordentlig stor betydning, at også
repræsentanter for oplysningsarbejdet gen-
nem ungdomsnævnet får mulighed for at
være medbestemmende ved lovens admini-
stration i Københavns kommune, og man
foreslår derfor, at det københavnske ung-
domsnævn sammensættes på følgende må-
de:

Fælles for både aftenskole-, ungdomsskole-
og f ritids af snitt et i loven:
Borgmesteren for magistratens 1. afdeling,
der er formand for nævnet,
Rådmanden for samme afdeling,
4 borgerrepræsentanter.
Med henblik på sager vedrørende aften-
skolen vælger borgerrepræsentationen der-
udover:
4 medlemmer efter indstilling af de sted-
lige organisationer, der i sidste periode har
drevet godkendt oplysningsvirksomhed i
kommunen, og
1 medlem valgt efter indstilling af Køben-
havns kommunes Ungdoms- og Aftenskole-
lærerforening.

Ungdomsnævnet i København varetager
de amtsungdomsnævnet og undervisnings-
ministeriet efter denne lov overdragne
hverv.

3. Folkeuniversitetsvirksomhedens struktur og
administration.

Vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden
i universitetsbyerne forudsættes gennem-
ført en ordning, hvorefter det er universi-
teterne, der iværksætter folkeoplysende ar-
bejde, og således at dette for hvert univer-
sitets vedkommende ledes af én af lærerfor-
samlingen valgt folkeuniversitetsstyrelse -
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med én repræsentant for hvert af fakulte-
terne samt et nærmere fastsat antal yder-
ligere medlemmer. Det enkelte universitets
folkeuniversitetsstyrelse forestår det lokalt
iværksatte folkeuniversitetsarbejde. Folke-
universitetsudval get er godkendende in-
stans for folkeuniversitetsvirksomheden.

Vedrørende folkeuniversitetsvirksomhed
uden for universitetsbyerne må udvalget
foreslå, at folkeuniversitetsvirksomheden
forestås af folkeuniversitetsudvalget, der
består af folkeuniversitetsstyrelserne, et
nærmere fastsat antal yderligere medlem-
mer, herunder mindst to repræsentanter
for Dansk Folkeoplysnings Samråd, samt
en tilforordnet repræsentant for direktora-
tet for ungdomsundervisningen.

Forslag til forelæsnings- og kursusemner,
forelæsere og lærere udarbejdes af folke-
universitetsstyrelsernes programudvalg. -
Forinden godkendelse af forelæsnings- og
kursusemner, forelæsere og lærere forelæg-
ger folkeuniversitetsudvalget det samlede
sæsonprogram for direktoratet for ung-
domsundervisningen til udtalelse for så
vidt angår forelæserudvælgelsen.

Vedrørende folkeuniversitetsvirksomhe-
dens lokale instans henvises til overvejel-
serne side 88.

4. Aftenskolerådet.
For så vidt muligt at sikre en ensartet
praksis i de centrale pædagogiske spørgs-
mål inden for fritidsundervisningen fore-
slår udvalget, at der oprettes et aftenskole-
råd, der skal være rådgivende for direkto-
ratet for ungdomsundervisningen, og som
foruden at drøfte pædagogiske spørgsmål
også skal behandle spørgsmål vedrørende
hele oplysningsarbejdets indre liv, dets
struktur, formål og idégrundlag.

Med hensyn til rådets sammensætning
henvises til udvalgets forslag side 89.

Af økonomiske grunde, og da man anser
det for værende i de repræsenteredes egen
interesse at være medlemmer af rådet, fo-
reslår udvalget, at medlemmernes møde-
udgifter, bortset fra rejseudgifter, afholdes
af de respektive organisationer, styrelser
m. v.

Endelig foreslås det at fastsætte møde-
tallet til mindst ét møde årligt, for eksem-
pel i maj måned.

Direktoratet for ungdomsundervisningen
fungerer som sekretariat for rådet.

Udvalget afleverede den 25. maj 1965 sin
betænkning til undervisningsminister K. B.
Andersen.

København, den 25. maj 1965.

Bent Andersen. Ingefred Juul Andersen. Nils Aundal.

B. Baunsgaard. Chr. Biilmann.

L. Bindsløv. Thea Skovgaard Christensen.

H. Engberg-Pedersen.

V. Hammer.

Sv. Haugaard.

I. Haubirk.

Gustav Jensen.

J. E. Larsen.

Svend Nilsson.

J. Ingemann Petersen.

Roar Skovmand.

Chr. Gaardø.

Poul Hansen.

Ole Harkjær.

Bjarne Hedtoft.

L. R. Kallestrup.

F. Martiny.

David Pedersen.
(formand).

L. Ramsdal.

Helge Stenkilde.

Henrik Glahn.

S. Bjørn Hansen.

Poul Hartling.

E. Wagner Jensen.

Carl Aage Larsen.

O. Mathiasen.

Ejnar Petersen.

Finn Rasborg.

Poul Thomsen.

Sv. O. Bruun. Tove Møller. Helge F. Pedersen.
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Bilag 1.

OVERSIGT
over undervisning — og fritidsforanstaltninger

godkendt i henhold til lov om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.
1960/61 - 1961/62 - 1962/63.

Oversigt over skoleformer m. v. godkendt 1960/61, 1961/62, 1962/63
i henhold til lov om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.
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Afteiihøjskolen - Time?- fordelt på fag - 1962/63.



Aftenskoler 1962/63.
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BILAG 2.

Finsk ret*)

Strukturen i finsk folkeopplysningsarbeid.

Finsk folkeopplysningsarbeid har utviklet seg
etter noe andre linjer enn opplysningsarbei-
det i de andre nordiske land, først og fremst
ved den utvikling de såkalte arbeiderinsti-
tutter der har hatt. Det faller naturlig her,
innenfor den ramme som er trukket opp,
særlig å stanse ved studiesirkelvirksomheten
og arbeiderinstituttene.

Medborgar- og arbetarinstitut.
Medborgar- og arbetarinstitutene har lov-
festet statsbidrag (Finlands Författningssam-
ling 1962 N:o 521). Disse instituttene skal
fremme voksne menneskers dannelse gjen-
nom undervisning utenfor arbeidstiden. Un-
dervisningen skal ta sikte på å gi slike kunn-
skaper og ferdigheter som kreves i samfunns-
livet, danne grunnlag for fortsatte studier og
egge til selvstudium. Støtten fra Statens side
skal dekke 70 % av utgiftene, på nærmere
bestemte vilkår. Det forutsettes at instituttet
skal ha vært i virksomhet i minst to år, at
det er godkjent av Undervisningsministeri-
et og har et reglement fastlagt av Skolsty-
relsen. Både undervisningslokaler og studie-
materiell skal likeledes godkjennes. De stør-
ste av instituttene har egne bygninger som
tar særlig hensyn til undervisning av voksne.
For hver arbeidsperiode skal planene legges
frem. Undervisningen skal skje i form av
forelesninger og øvelser »i enlighet med pe-
dagogiska prinsiper anpassade efter stude-
randenas ålder«. Undervisningen må også
være fri for agitasjon. En arbeidsperiode skal
vare i minst 26 arbeidsuker med minst ti
arbeidstimer pr. uke. Dertil skal arrangeres
en fortsettelsestermin som varer minst seks
uker med minst seks arbeidstimer i uken.
Elevene ved instituttet skal være ferdige med
den elementære skolegang eller ha fyllt sek-

sten år. Instituttet må ha minst femti elever
pr. år, og der må ikke være under syv delta-
gere i en studiegruppe. Rektorkompetanse
fastsettes av bevilgende myndighet.

I året 1960/61 var der i gang 95 finsk-
språklige og 15 svenskspråklige arbeiderin-
stitutter, i alt 110, med 72.003 elever. Emne-
ne var først og fremst av sosial, økonomisk,
humanistisk og naturvitenskapelig art. Ar-
beiderinstituttene og deres elevsammenslut-
ninger har dannet Työväenopistojen Liitto
(Arbetarinstitutens Förbund).

Studiesirkelvirksomhet.
Studiesirkelvirksomheten har i Finland hittil
ikke hatt lovfestet statsbidrag, selv om der
har vært betalt en mindre støtte. I Finland,
som i de andre nordiske land, har denne
virksomhet vesentlig vært drevet gjennom
organisasjoner med ideelt siktepunkt. Disse
organisasjoner er samlet i fire større enheter
- Opintotoiminnan Keskusliitto (Centralför-
bundet för studiearbete), opprettet i 1943,
nå med tilslutning av 22 organisasjoner,
Työväen Sivistysliitto (Arbetarnas Bildnings-
förbund), som representerer 67 fagforbund,
Svenske Studieförbundet, med tilslutning av
7 organisasjoner og Folkets Bildningsför-
bund. Av disse hadde OK i gang 1.693 stu-
diesirkler i 1961/62, TSL 1.207 sirkler, SSF
710 og FBF 49 sirkler.

1961/62 var der da i alt registrert 3.015
studiesirkler ved de fire sentralorganisasjo-
nene, med over 30.000 medlemmer. Av disse
var i samme periode 67 % knyttet til land-
distriktene - en overvekt som antagelig skyl-

*) Dette afsnit er udarbejdet i 1963 af kontorchef
Brikt Jensen. Universitetet, Oslo, til brug for
Nordisk Kulturkommission.



123

des at arbeiderinstituttene overveiende er
lagt til bymessig bebygde strøk. En vitenska-
pelig undersøkelse av studiesirkelen som den
fungerer innenfor de finske opplysningsor-
ganisasjonar understreker at et vesentlig trekk
ved denne form for voksenopplysning er at
mange av gruppene arbeider uavhengig av
særlig utdannet leder. (Aulis Alanen: Opin-
tokerhotyön Näköaloja, Tampere 1963, s.
99). Omkring 70 % av de sirkler undersøkel-
sen omfatter arbeider under ledelse av et av
sirkelens egne medlemmer. 34 % av lederne
hadde dog vært med på lederkurs arrangert
av sine egne organisasjoner eller av den sam-
organisasjon de var tilsluttet. Gjennomsnitt-
lig var der holdt 15 møter i hver sirkel.
Samme undersøkelse konkluderer med at
nøkkelproblemet, om man vil heve kvaliteten
i dette arbeidet, ligger i mer systematisk opp-
læring av studieledere.

Samarbeid.
Noe egentlig og offisielt kontaktorgan mel-
lem de fire organisasjoner som særlig tar
sikte på studiesirkelarbeidet finnes ikke. Der-

imot er der nylig opprettet et større sam-
arbeidsorgan, der også arbeiderinstituttene,
folkehøyskolene, bibliotekene, Suomen Nuo-
rison Liitto (Finlands Ungdoms forbund)
o. a. er representert. Navnet er Kansansivi-
stysjärestöjen Yhteistoimikunta (Finlands
folkbildningsorganisationers samarbetskom-
mitté). Komiteen har vært i virksomhet si-
den januar 1962. Det er her verd å merke
seg to andre institusjoner av en noe spesiell
karakter — institusjoner som har de lengste
tradisjoner innenfor dette området, som dri-
ver virksomhet av forskjellig art, og som nok
kan regnes som initiativtagende på forskjel-
lige områder: Kansanvalistusseura (Folk-
upplysningssälskapet) og Svenska folkskolans
vänner.

De fleste av organisasjonene representert i
Samarbetskomiteen er også representert i Sta-
tens Folkbildningsnämnd, som er rådgivende
organ for Undervisningsministeriet i opplys-
ningsspørgsmål. Statens organ i saker som
ligger innenfor dette området er ellers Skol-
styrelsen, representert ved avdelingen for
folkbildning.
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BILAG 3.

Norsk ret*)

Strukturen i norsk folkeopplysningsarbeid.

I Norge vil den del av opplysningsvirksom-
heten som faller innenfor dette område grovt
regnet ta to hovedretninger: drives i form av
studiesirkler/kveldsskoler og i form av fore-
drags-/forelesningsvirksomhet. Det er imid-
lertid verd å merke seg at man her — i mot-
setning til i Sverige, der all virksomhet av
denne art går under betegnelsen studiesirk-
ler, og i motsetning til i Danmark, der alt
kalles aftenskoler - opererer med et skille
mellom de to arbeidsformer. Dette skillet
får konsekvenser også for spørgsmål i for-
bindelse med godkjenning av plan og lærer
og i forbindelse med støtte fra det offentliges
side.

Studieringer.
Som studieringer regnes ringer som bruker
brevkurs godkjent av Kirke- og undervis-
ningsdepartementet som arbeidsmateriale
(brevringer), ringer som arbeider etter god-
kjente studieplaner (planringer) og ringer
som arbeider etter godkjent studieplan med
lærer (lærerringer). For studieringer som ar-
beider innenfor en av de større organisa-
sjoner, er det denne organisasjon seiv som
godkjenner ringenes studieplaner og lærere
og utbetaler støtte til materiell og lærerlønn.
Arbeider studieringen uten tilknytning til or-
ganisasjon (som såkalt f rittstående studie-
ring) ligger godkjennelsen i departementet.
For å få offentlig støtte må alle typer ringer
ha minst fem deltagere og holde minst fem
møter. Deltagerne må normalt være over sko-
lepliktig alder.

For opplæring av studieledere innen or-
ganisasjonene har det vært satt i gang for-
skjellige tiltak. Dette arbeidet har dels vært
ivaretatt av Samnemnda for studiearbeid (se
under), dels av organisasjonene seiv. Enkelt-

organisasjonene får tilskudd til arrangement
av instruktørkurs, da slik at kursplan og kurs-
leder godkjennes av Samnemnda for Stu-
diearbeid, mens Kirke- og undervisningsde-
partementet avgjør om kurset skal få stats-
tilskudd. I den siste »Innstilling om orga-
nisering av og støtte til det frivillige opplys-
nings- og kulturarbeid« (avgitt 13. juli I960)
blir det også sterkt understreket at »de fær-
reste organisasjoner har økonomisk evne til
å følge opp den fremgangen som deres grunn-
leggende arbeid skaper«. Av den grunn leg-
ger innstillingen vekt på at organisasjonene -
under visse forutsetninger som angår virk-
somhetens omfang — kan få støtte til å an-
sette egne instruktører. Slike muligheter har
da også åpnet seg i løpet av det siste året.
Dertil kommer at man i enkelte fylker har
ansatt egne studiekonsulenter, og der arbei-
des for å få ordningen utvidet. Det er en
forutsetning at studiekonsulentene skal stå
til tjeneste for organisasjonene, derfor er til-
settingsmyndigheten tillagt Samnemnda for
studiearbeid, mens tiisettingen skal godkjen-
nes av de bevilgende myndigheter - stat og
fylke.

I forbindelse med arbeidet i en studiering
kan der arrangeres foredragsserier. Forutset-
ningen for tilskudd er, at studieringen seiv
er arrangør og at det holdes minst tre fore-
lesninger med tilknytning til det emnet stu-
dieringen arbeider med. Serien må være apen
for alle.

I Norge, som i Sverige og Danmark, kan
organisasjonene i samarbeid med universi-
tetene sette i gang og få støtte til såkalte

*) Dette afsnit er udarbejdet i 1963 af kontorchef
Brikt Jensen, Universitetet, Oslo, til brug for
Nordisk Kulturkommission.
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universitetssirkler: studiesirkler på universi-
tetsnivå.

I 1962 var der i alt i gang 5 623 brev-
ringer, 4 372 andre ringer, og der ble arran-
gert 145 foredragsserier i tilknytning til stu-
dieringer. Dertil kommer 948 andre kortere
kurs, 1 253 andre lengre kurs, 3 studieleder-
kurs på en uke eller mer og 141 kortere kurs
for studieledere.

Kveldsskoler.
I den siste tiårsperioden har det innenfor
alle organisasjoner vært en stadig vekst i
kveldsskolevirksomheten.

En kveldsskole gir anledning til å drive
undervisning i såvel teoretiske som praktiske
emner under ledelse av lærer. I Norge har
denne mulighet vesentlig vært udnyttet av
Norske Studenters Friundervisning, som
imidlertid også driver en rekke studieringer
under lærerledelse. En kveldsskole kan ha
ett eller flere fag. Ved hvert kveldsskolekurs
må det være minst 8 elever og ikke over
20. Elevene bør være over den undervisnings-
pliktige alder.

Der foreligger nå forslag om at slike kvelds-
skoler kan settes i gang av alle lag og for-
eninger innen en kommune og at plan og
lærer godkjennes av den kommunale kul-
turnemnd som også fører tilsyn med skolen.
Dessuten foreslåes det at førsteretten til i-
gangsettelse av slike kurs skal ligge hos la-
gene og foreningene, men at kulturnemnda i
kommunen selv kan drive slik virksomhet,
om ingen andre gjør det. I langt høyere grad
enn når det gjelder studieringvirksomheten
påhviler der altså de enkelte kommunene
ansvar for denne virksomhet, selv om den nye
innstilling sterkere enn tidligere betoner kom-
munens og fylkets ansvar på hele opplys-
ningsfeltet. Der var i 1962 i gang 3 075
kveldsskoleklasser.

Foredragsvirksomheten.
Forelesningsvirksomheten er i Norge som i
de andre nordiske land den eldste form for
frivillig kulturarbeid. Det har vært hevdet
at denne form for opplysning ikke står så
sterkt som tidligere, men nakne tall under-
streker at den på langt nær har utspilt sin
rolle: i budsjettåret 1958/59 ble det f.eks.
holdt nærmere 2 000 foredrag i vel 280 fol-
keakademier eller foredragslag for over

230 000 tilhørere. Et folkeakademi er en selv-
stendig forening som på det lokale plan ar-
beider med arrangement av foredrag. Folke-
akademiene får tilskudd til enkelte foredrag.
Når der på et sted ikke finnes folkeakademi,
kan der imidlertid også ydes bidrag til slik
virksomhet. Forutsetningen er da at foredra-
gene er åpne for alle og at emne og fore-
dragsholder er godkjent av departementet.
Der må holdes minst fire foredrag. Disse
vilkår gjelder for øvrig også for folkeakade-
miene.

De enkelte akademier er samlet i større
enheter — distriktssammenslutninger — som
legger opp foredragsturneer. De får tilskudd
til slik virksomhet. Distriktssammenslutnin-
gene er igjen samlet i Folkeakademienes
landsforbund.

I 1961/62 ble der i alt holdt 2 000 fore-
drag i 243 akademier. Det samlede tilhø-
rerantall var ca. 200 000.

Samarbeid.
Samnemnda for studiearbeid ble startet i
1932 og fikk sitt eget sekretariat i 1961. Ved
starten var 8 organisasjoner med, i 1962
34 - riktignok på forskjellige premisser, som
medlemmer av forskjellige kategorier. Sam-
nemnda spenner svært vidt, fra de rene opp-
lysningsorganisasjoner til Norsk Rikskringka-
sting og de to universitetene (fra og med
1963). Samnemnda blander seg ikke bort i
de enkelte organisasjoners indre arbeid, og
kontrollerer heller ikke organisasjonene, men
prøver å løse de samarbeidsoppgavene som
melder seg, bl. a. ved å utgi studieplaner i
nøytrale emner, ved kursvirksomhet (peda-
gogiske kurs og kurs for ledere av opplys-
ningsarbeidet til prinsipielle drøftelser), stu-
diekonsulenter, seminar i voksenpedagogikk,
felles propaganda for studiearbeidet. Sam-
nemnda har også tatt initiativet til å få satt
i gang et omfattende granskingsarbeid for
det frivillige oplysningsarbeid i Norge.

Kort kan man si det slik, at den norske
samorganisasjon har tatt opp direkte og ak-
tivt arbeid for organisasjonene i høyere grad
enn de tilsvarende organer i Sverige og Dan-
mark.

Universitetene i Oslo og Bergen har beg-
ge i sine formålsparagrafer slått fast sitt an-
svar for å spre kjennskap til vitenskapens
resultater og metoder til et større publikum
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enn studentene. Til å ivareta denne oppgave
er ved Universitetet i Bergen opprettet et
kontaktutvalg med organisasjonene, ved Uni-
versitetet i Oslo en avdeling for opplysnings-
arbeid. Begge disse organer ser det prinsipi-
elt slik at de i størst mulig utstrekning bør
virke gjennom det apparat organisasjonene
har utviklet, forsåvidt som det gjelder fo-
relesning- og studiesirkelvirksomhet.

Statens Folkeopplysningsråd er enda bre-
dere sammensatt enn Samnemnda for studie-
arbeid (S. f. s. er f. eks. medlem i Statens
Folkeopplysningsråd) og fungerer som råd-
givende organ for hele opplysningsfeltet sett
under ett.

Statens organ er Kontoret for kunst og
kulturarbeid under Kirke- og undervisnings-
departementet.
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BILAG 4.

Svensk ret*)

Strukturen i svensk folkeopplysningsarbeid.

Strukturen i det organiserte folkeopplysnings-
arbeid i Sverige i dag er i høy grad avhen-
gig av det arbeid som ble gjort i den så-
kalte 1944års folkbildningsutredning og de
frukter den satte i Kungl. Maj:ts kungørelse
(nr. 508) av 30. juni 1947 angående stats-
bidrag til det frie og frivillige folkeopplys-
ningsarbeidet. Det er særlig verdt å merke
seg at der ved denne kunngjøring også ble
innført statsbidrag til studiesirkelvirksomhet.
En ny utredning ble iverksatt 1960 (1960års
folkbildningsutredning), en utredning som
ligger til grunn for Kungl. Maj:ts proposi-
tion 1963:36.

A. Forelesnings-, kurs- og
bildningskonsulentvirksomhet.

Den statsunderstøttede forelesningsvirksom-
heten er delt i tre hovedgrener, organisert
henholdsvis i forelesningsforbund, studiefor-
bund og folkbildningsforbund.

Forelesningsjorbundene er sammensatt av
forelesningsforeninger, selvstendige forenin-
ger med eget styre som arbeider på det lo-
kale plan. Medlemmer i en slik forening er
enkeltpersoner eller organisasjoner. De for-
bund foreningene danner, faller som regel
sammen med et len. Deres oppgave er å for-
dele statsbidragene til de lokale forelesnings-
foreninger, formidle forelesninger, ordne med
forelesningsturneer og ellers virke for sam-
arbeid mellom foreningene innen forbundets
område. Forelesningsforbundene er under in-
speksjon av en inspektør tilsatt av Skolöver-
styrelsen.

Virksomheten har i de siste år vist en klart
nedgående tendens. Frem til og med bud-
sjettåret 1956/57 var det riktignok stadig
større tilslutning til denne del av foreles-
ningsvirksomheten - der fantes 1 145 fore-

lesningsforeninger som i alt arrangerte
13 179 forelesninger. 1961/62 var tallet på
foreninger imidlertid sunket til 614 og an-
tallet forelesninger til 6 799. Samme sesong
var det gjennomsnittlige antall tilhørere pr.
forelesning 59.

Folkbildningsförbund er opplysningsorga-
nisasjoner som virkker på det regionale plan.
Deres oppgave er å arrangere lengre folke-
opplysningskurs og såkalte emneskurs. De
lengre folkeopplysningskurs omfatter minst
tredve undervisningstimer, fordelt på minst
tre uker og med minst seks undervisnings-
timer hver uke i form av forelesninger, øvel-
ser og studiesirkelarbeid. Minst ti av timene
skal være forelesninger. Emneskurs har minst
ti, høyst tyve undervisningstimer fordelt med
minst fem undervisningstimer hver uke.

Arbeidsområdet for folkbildningsforbunde-
ne fastsettes av Skolöverstyrelsen og omfat-
ter vanligvis et len. Statens støtte til denne
virksomhet ydes dels som bidrag til lengre
folkeopplysningskurs og emneskurs, dels til
forbundenes konsulentvirksomhet. Konsu-
lentvirksomheten skal stå under oppsyn av
Skolöverstyrelsen, som også skal godkjenne
ansettelse av konsulent. Våren 1963 var der
ti heltidsansatte konsulenter, to på halv dag.
Dertil kom tre faglærere ved tre folkehøy-
skoler, som brukte sin halve undervisnings-
tid som konsulenter innenfor et folkbild-
ningsforbund: altså i alt femten konsulenter
i de 24 forbund.

I disse forbunds virksomhet legger man
merke til en tydelig forskyvning fra lengre
til kortere kurs. 1948/49 ble der arrangert

*) Dette afsnit er udarbejdet i 1963 af kontorchef
Brikt Jensen, Universitetet, Oslo. til brug for
Nordisk Kulturkommission.
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188 lengre folkeopplysningskurs og 153 em-
neskurs, 1961/62 var de tilsvarende tall 67
og 391.

Mellom forelesningsforbundene og folk-
bildningsforbundene har der lenge vært vis-
se former for samarbeid, først og fremst
gjennom Folkbildningsförbundet, som dan-
ner topporganisasjonen for denne virksom-
het.

I årets proposisjon blir det også fremhe-
vet at det arbeid som nå drives av foreles-
ningsforbund og folkbildningsforbund innen-
for et len for fremtiden bør organiseres og
administreres av ett organ, eventuelt kalt
»länsbildningsförbund«. Til grunn for den-
ne tanke ligger blant annet den erfaring at
folkbildningsforbundene i flere len etterhvert
har fått karakter av kontakt- og samarbeids-
organ ikke bare for forelesningsforbund og
folkehøyskoler, men også for studieforbun-
denes regionale organisasjoner og for andre
kultur- og opplysningsorganer i de respek-
tive len.

Dertil kommer at de tre kontoret for fore-
lesningsformidling og rådgivning man innen
denne sektor har hatt — Folkbildningsför-
bundets föreläsningsbyrå (Stockholm), Vä-
stra Sveriges folkbildningsförbund (Göte-
borg) og Centralbyrån i Lund för populära
vetenskapliga föreläsningar — fra og med i
år skal gå sammen i et felles sentralbyrå.

Til dette sentralbyrå knyttes også en sen-
tral for formidling av forelesninger som hit-
til mer har vært forbundet med studiefor-
bundene (se under) enn med forelesnings-
virksomhet: Studieförbundens föreläsnings-
förmedling.

Studieförbund - som vi for øvrig i et eget
avsnitt skal gå nærmere inn på - er i Kungl.
Maj:ts 1947:508 definert som riksforbund
for studiesirkelvirksomhet. Deres hovedopp-
gave må være å drive studie- og opplys-
ningsvirksomhet av riksomfattende karakter
og de skal ha sin særlige økonomiske for-
valtning. Et slikt forbund skal av Skolöver-
styrelsen være godkjent som riksforbund og
virksomheten står under ledelse av en god-
kjent studierektor.

Disse studieforbund har ikke tatt opp fo-
relesningsvirksomhet som noen hovedoppga-
ve, men har fått støtte dels til forelesnings-
serier som omfatter minst tre forelesnings-
timer i samme emne og organisert i tilknyt-

ning til studiesirkelvirksomhet eller annet lo-
kalt organisert studiearbeid, dels til foreles-
ninger i tilknytning til sentral kursvirksom-
het, og dels også til såkalte sirkelforelesnin-
ger.

Forelesningsvirksomheten i studieforbun-
dene nådde sitt største omfang 1953/54 med
9 106 timer. Senere har den minket noe og
ligger nå på omkring 8 000 timer pr. år. I
tillegg til dette kan man regne mellom 2 000
og 2 500 forelesninger ved sentralkurs. Gjen-
nomsnittlig regner man nå med mellom 60
og 65 deltagere pr. kurs.

B. Studiesirkelvirksomhet.
Studiesirkelvirksomheten er den mest omfat-
tende av folkeopplysningsorganisasjonenes
virksomhetsgrener. For at en studiesirkel skal
få støtte til sin virksomhet må den ha minst
fem og høyst 20 deltagere i alderen 14 år
og derover. Man regner med at der ydes bi-
drag til »allmänna cirklar« og »Ungdoms-
cirklar« — dertil kommer de såkalte universi-
tetssirkler. Bidragene går dels til studiefor-
bundene og dels til frittstående sirkler.

I budsjettåret 1947/48 - da det første gang
ble utbetalt statsbidrag i henhold til de be-
stemmelser som har vært gjeldende inntil i
år - var det totale antall studiesirkler i stu-
dieforbundene 23 803. I 1961/62 hadde an-
tallet øket til 92 142. Av disse var 78 855
berettiget til statsstøtte. I løpet av det sam-
me tidsrom øket antallet studiesirkeldeltage-
re fra 270 000 til vel 900 000, og antallet sir-
kelmøter fra knapt 300 000 til over en mil-
lion.

Skal en studiesirkel få bidrag fra statens
side, kreves det minst 20 studietimer i løpet
av minst ti studieuker. Skolöverstyrelsen har
imidlertid rett til her å gjøre unntak. Stu-
dieforbund - eller Skolöverstyrelsen, når det
gjelder frittstående studiesirkel - skal ta stil-
ling til det studiemateriell som legges til
grunn for arbeidet i en sirkel. Studielede-
rens kompetanse skal prøves av respektive
studieforbund eller av Skolöverstyrelsen. Der
er ikke gitt avgjorte forskrifter om hvilke
studieemner som berettiger til statsbidrag.

Staten yder studieforbundene bidrag også
til organisasjons- og administrasjonsomkost-
ninger. For å få slikt bidrag skal et studie-
forbund omfatte minst 25 000 medlemmer,
ha til hovedoppgave å drive studie- og opp-
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lysningsvirksomhet av riksomfattende karak-
ter og ha særskilt økonomisk forvaltning.
Antallet aktive deltagere i forbundets stu-
diesirkel- og kursvirksomhet må de nærmest
foregående år ha vært minst 5 000. Videre
skal forbundet av Skolöverstyrelsen være
godkjent som riksforbund og stå under le-
delse av en studierektor, hvis kompetanse
for stillingen er vurdert av Skolöverstyrelsen.

Der er i Sverige for øyeblikket tretten stu-
dieforbund godkjent på disse premisser:

Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
Blåbandrörelsens studieförbund (BS)
Folkuniversitetet (FU)
Frikyrkliga studieförbundet (FS)
Godtemplarordens studieförbund
Jordbrukarungdommens (JUF's) studie-

främjande
KFUK's og KFUM's studieförbund
Liberala Studieförbundet (LIS)
Nationaltemplarordens studieförbund
Studieförbundet Medborgarskolan (SFM)
Sveriges kyrkliga studieförbund (SKS)
Svenska landsbygdens studieförbund (SLS)
Tjänstemännens bildningsvirksamhet (TBV)

Alle disse studieforbund - uten ett: Folk-
universitetet med forskjellige kursvirksomhe-
ter - er knyttet til Samverkande Bildnings-
förbunden, et organ vi skal komme tilbage til
i et senere avsnitt.

De studieforbund som er gått sammen i
Samverkande Bildningsförbund har ett felles-
trekk: de er alle organisatorisk knyttet til
forskjellige folkebevegelser og interessegrup-
per i samfunnet, til politiske, faglige, reli-
giøse m. v. organer.

Folkuniversitetets kursvirksomhet er i ho-
vedsak bygget opp som frittstående stiftelser
med tilknytning til universitetene.

Studieforbundenes oppgåver er å prøve
og godkjenne studieplaner, studiemateriell
og studiesirkellederens kompetanse, kontrol-
lere at studiesirklene oppfyller gjeldende for-
dringer til statsbidrag og formidle bidrag til
dem. Dertil kommer en rekke andre för-
pliktelser — utgivelse av studiemateriell og
utdannelse av studieledere o. a., foruten at
de skal fungere som informasjons-, samord-
nings-organ for de lokale studieorganisasjo-
nene og som kontaktorgan mellom medlems-
organisasjonene og de lokale forstandere for
studiesirkelvirksomhet.

Et moment som understrekes særlig sterkt
i årets proposisjon er studieforbundenes pe-
dagogiske virksomhet. »Det viktigaste och
mest genomgripande av folkbildningsutred-
ningens förslag är utan jämförelse det som
syftar till en upprustning av studieförbun-
dens pedagogiska verksamhet«, heter det i
Departementschefens uttalelse (s. 74). Det
fremheves at det innenfor de forskjellige stu-
dieforbund har foregått en livlig pedagogisk
aktivitet i de siste decennier, en aktivitet
som har gitt megen ny pedagogisk erfaring.
De har, sies det, kunnet vinne økede kunn-
skaper om den voksnes spesielle innlærings-
forutsetninger og -situasjon, om gruppens
psykologi og lederskapsfunksjoner, og på den
bakgrunn hatt muligheter for å utvikle og
forbedre studiesirkelens metodikk og arbeids-
former.

Likefullt blir det understreket at der har
vært mangel på økonomiske ressurser til sy-
stematisk og på bred basis å omsette disse
erfaringer i studiesirkelens praktiske arbeid.
Studieforbundene står dermed i den stilling
at de i høy grad har behov for å bygge ut og
effektivisere sin pedagogiske virksomhet. Le-
derutdannelsen må få en bredde som bedre
svarer til studiesirkelvirksomhetens omfang,
og en må få større muligheter til å utarbeide
passende studiemateriell.

På grunnlag av denne diagnose tar da og-
så de nye forslag til støtteordning for stu-
dieforbundene særlig sikte på å sette dem
bedre i stand til å arbeide med den interne
lederutdannelse.

Som når det gjelder forelesnings- og kurs-
virksomheten, har også studiesirkelarbeidet
sitt samarbeidsorgan: Samverkande Bild-
ningsförbunden. Samverkande Bildnings-
förbunden - som samler de tolv godkjente
studieforbund med ideologisk tilknytning, d.
v. s. alle uten Folkuniversitetet, er et organ
hovedsakelig for utveksling av erfaringer. I
begrenset omfang fungerer Samverkande
Bildningsförbunden imidlertid også som sam-
arbeidsorgan — særlig når det gjelder sirkel-
lederutdannelse og fremstilling av studiema-
teriell innenfor de estetiske studieemner. Der
er oprettet tre studiekomiteer som har gjort
viktig arbeid på dette området: en musik-
komité, en teaterkomité og en kunstkomité.

Når Samverkande Bildningsförbunden slik
har begrenset sin virksomhet, skyldes det at
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man prinsipielt holder på at hver enkelt or-
ganisasjon selv i størst mulig utstrekning skal
ta hånd om lederutdannelse og studiemate-
riell, hver ut fra sine behov.

Vi har dermed fått en skisse av hverledes
de to hovedgrener av det folkelige opplys-
ningsarbeid i Sverige er bygget opp: både
forelesnings- og studiesirkelvirksomhet basert
på mindre enheter sluttet sammen i større
organisasjoner, med fellesorganer som prin-

sipielt begrenser sine oppgåver. De minste
enheters selvstyre er et gjennomgående prin-
sipp.

Mellom de to hovedgrener er tilknytnings-
punktene organisatorisk sett ikke mange:
Folkbildningsförbundet og Samverkande
Bildningsförbunden utgir et felles tidsskrift:
»Folkbildningsarbetet«. Fra Statens side er
det Folkbildningsroteln under Skolöversty-
relsen som tar hånd om virksomheten.
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BILAG 5.

Notat om svensk rets regler om brevundervisning

Brevskolevirksomhed kan enten drives uaf-
hængigt af statslige og kommunale skoler
og læreanstalter, eller være organisatorisk
knyttet til sådanne skoler og læreanstalter.

For den første kategori er der ikke nogen
kontrol- eller godkendelsesordning.

Derimod kan der eventuelt ydes brevsko-
lestipendier ifølge Kungl. Maj. Kungörelse
af 4. juni 1964. Disse stipendier ydes af sta-
ten som et tilskud pr. elev pr. år. De udbeta-
les ikke til eleven, men til skolen, mod at den-
ne til gengæld nedsætter kursusafgiften til-
svarende.

Udbetalingen af stipendiet er som hoved-
regel betinget af, at eleven består den års-
prøve, hvortil stipendiet er knyttet, og reg-
lerne lægger til en vis grad den økonomiske
risiko på skolen, således at de tilskynder brev-
skolen til kun at engagere sig med elever,
der er i stand til at gennemføre kursus på
den normerede tid.

Afbryder eleven i utide uden gyldig grund,

må skolen ikke afkræve eleven nogen afgift,
men kun en rimelig erstatning, og stipen-
diet udbetales naturligvis heller ikke.

Brevskolevirksomheden inden for skolevæ-
senets rammer har i de senere år vundet en
betydelig udbredelse. Dette skyldes vel for
en stor del lærermangelen, men også at man
efterhånden har erkendt, at der i brevskole-
undervisningen ligger store og uudnyttede
muligheder, f. eks. er man ikke afhængig af
vanskelige geografiske forhold.

Brevskolerne knyttes under denne ordning
til den skole eller læreanstalt, der gør brug
af dens kurser; planer for de enkelte kurser
skal indsendes til Skolöverstyrelsen til god-
kendelse, og kun godkendte kurser må an-
vendes af skolerne.

Da brevskoleundervisningen kun er et sup-
plement til den almindelige undervisning,
opstår der ikke noget økonomisk mellemvæ-
rende i forholdet mellem elev og brevskole.
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BILAG 6.

Engelsk ret

Voksenundervisningen i Storbritannien an-
tager mange former. Nogle er stærkt udbyg-
gede og fører til højere uddannelse, medens
andre indskrænker sig til korte kurser eller
sommerskoler. Til forskel fra voksenundervis-
ningen i Danmark savner den britiske vok-
senundervisning den omfattende kærne af
erhvervsbetonede dag- og aftenskoler, som i
Danmark har sit grundlag i den obligatori-
ske lærlingeuddannelse på tekniske skoler og
handelsskoler. Der findes, og der oprettes
stadig flere tekniske skoler og handelsskoler i
Storbritannien, og visse industrier og fag sæt-
ter mere og mere ind på at give deres unge
en rigtig lærlingeuddannelse både praktisk
og teoretisk, men herimod virker dels ideen
om frivillighedsprincippet, dels den omstæn-
dighed, at ungdommen i Storbritannien, før
den sættes over for problemet om videre ud-
dannelse, har gennemgået den obligatoriske
10-årige skolegang.

Den britiske voksenundervisning indehol-
der i sin alsidighed og oprindelse mange
gode principper lige fra Lord Haldane's
rapport fra 1919 om arbejdet i Adult Educa-
tion Committee in the Ministry of Recon-
struction. Heri knæsættes det princip, at lej-
ligheden til voksenundervisning skulle være
tilgængelig for hele samfundet og støttes af
de kommunale og statslige myndigheder.
Princippet blev påny accepteret i Education
Act af 1944, der ganske vist ikke drejede sig
om hverken voksenundervisning eller er-
hvervsuddannelse, men som dog i sin sek-
tion 41 fastslog: Det skal være enhver lokal
skolemyndigheds pligt at sørge for passende
muligheder for videre uddannelse i deres
område, det vil sige a) heltids- og deltidsud-
dannelse for personer over skolealderen, b)
fritidsbeskæftigelse under organiserede for-
mer.

Resultatet af rapporten af 1919 blev, at
der i 1925 frivilligt deltog følgende personer
i den da etablerede voksenundervisning:

Folkeuniversitets-kurser 13.000
Workers' Educational Association . . 50.000
Kommunale aftenskoler 55.799
KFUM's aftenskoler 89.371
Women's Institute kurser 204.000

De offentlige bidrag androg kun £ 75.000.
De sidste tal, som er tilgængelige, er fra

1956 og ser således ud:
Workers' Educational Association . . 58.500
Folkeuniversitets-kurser:

1) i W.E.A. klasser 40.000
2) andre 51.000

Frivillige skoler for voksne 9.000
Local Education Associations
Afteninstitutter

(studenter over 18 år) 662.000
Sommerskoler 35.000
Women's Institute kurser 450.000
Townswomen's Guild's kurser 150.000

På grund af voksenundervisningens for-
skelligartethed er det meget svært at opgøre,
hvad den koster. Det sidst tilgængelige tal
er fra 1952 og udarbejdet af National In-
stitute of Adult Education, og det giver sig
ikke ud for at angive andet end størrelses-
ordenen. Overslaget går ud fra, at der i alt
i 1952 blev anvendt £ 3 mill, til voksen-
undervisning, hvoraf 2/3 hidrører fra offent-
lige midler og 1/3 fra private tilskud. I en
opgørelse i 1956 beregnedes det, at kun 2 %
af den voksne befolkning tog del i den.

Håndbogen »Britain« opgør, at der i året
1962/63 fandtes 158.000 heltids-studerende
ved tekniske skoler og handelsskoler og om-
kring IV2 mill, heltids-studerende i voksen-
undervisningen, yderligere 1 mill, voksne del-
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tagere i undervisningen på aftenskoler. Vok-
senundervisningen, når man ser bort fra de
erhvervsbetonede skoler, som både kan være
kommunale eller institutionsdrevne, organi-
seres af de lokale myndigheder ofte i sam-
arbejde med private organisationer i aften-
skoler, kunstskoler, Adult Education Centres,
Community Centres og ungdomsklubber. En
stor del af undervisningen er i praktiske fag,
men der er også mulighed for akademiske
studier af alle grader.

På det højeste niveau ligger kurserne, der
organiseres af Universities' Extra Mural De-
partments, hvoraf mange har heltidsbeskæf-
tigede lærere udelukkende til formålet, des-
uden af Workers' Education Association og
andre private organisationer.

I 1961/62 var der 210.000 studerende i
England og Wales på sådanne kurser, som
får subsidier både fra undervisningsministe-
riet og fra de lokale myndigheder.

National Council of Labour Colleges og
Cooperative Union arrangerer voksenkursus
uden subsidier, og der er 36 kostskoler for
voksne støttet af myndighederne.

National Institute of Adult Education
opretholder i London et informations- og
forskningscenter for voksenundervisningen,
som er støttet af staten, og der er en tilsva-
rende institution i Skotland. Endelig gen-
nemfører den britiske faglige landsorganisa-
tion Trade's Union Congress en række kur-
ser og skoler for egen regning.
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BILAG 7.

DANMARKS PÆDAGOGISKE INSTITUT
Afdeling 1.
Emdrupvej 101, København NV.

København NV. den 7. jan. 1964.

Til aftenskoleudvalget.
Undervisningsministeriet.
Frederiksholms Kanal 21,
København K.

Efter ønske fra aftenskoleudvalget fremsendes
hermed notat vedrørende forskning inden for
voksenpædagogik med særligt henblik på fol-
keoplysning:

Videnskabelige undersøgelser af betydning
for voksenpædagogik har i udlandet været
foretaget siden 1920'erne. De områder, der er
søgt belyst, er blandt andet følgende:

Indlæring hos voksne.
Voksnes motiver til at lære mere efter sko-

legangens ophør.
Voksnes interesser.
Voksenundervisningens deltagere.
Grunde til tilslutning og frafald i voksen-

undervisning.
Voksenpædagogikkens arbejdsformer.
Leder- og lærerproblemer.
Vurdering af voksenundervisningens resul-

tater.

I Danmark har der indtil 1963 ikke været
udført videnskabelige undersøgelser inden for
voksenpædagogikkens område. Behovet for
danske undersøgelser førte til, at Dansk Fol-
keoplysnings Samråd tog initiativ til en række
drøftelser med Danmarks pædagogiske Insti-
tut.

Drøftelserne har resulteret i et samarbejde
mellem samrådet og instituttet, foreløbig ved-
rørende to af voksenpædagogikkens områder:

1. Arbejdsformer i voksenpædagogik med
særligt henblik på folkeoplysning.

2. Grunde til tilslutning og frafald hos del-
tagere i voksenundervisning.

Samrådet har i 1963 søgt og af tipstjene-
stens overskud fået bevilget midler til at gen-
nemføre et arbejde, der kan belyse ovennævn-
te emner. Mellem samrådet og instituttet, der
har den videnskabelige ledelse, er der nedsat
et arbejdsudvalg.

Det tilstræbes i første omgang at skabe
overblik over sådanne foreliggende undersø-
gelsesresultater, som kan være vejledende for
anvendelse af forskellige arbejdsformer inden
for dansk folkeoplysning. Ved at udarbejde
publikationer, der redegør for væsentlige re-
sultater, vil der kunne ydes et øjeblikkeligt
bidrag til det praktisk-pædagogiske arbejde.
Desuden tilstræbes det at tilvejebringe et ud-
gangspunkt for overvejelser vedrørende plan-
lægning af undersøgelser, der kan tjene til
yderligere belysning af folkeoplysningens pæ-
dagogiske og pædagogisk-psykologiske proble-
mer.

Forskningen inden for disse områder rum-
mer problemer, som bedst vil kunne belyses
gennem et nært samarbejde mellem sagkyn-
dige inden for voksenpædagogik og en forsk-
ningsinstitution, der i kraft af sin opbygning
råder over den fornødne bredde med hensyn
til de relevante forskningsdiscipliner.

Finn Rasborg
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BILAG 8.

Til aftenskoleudvalget

København,
den 27. januar 1964.

I skrivelse til undervisningsministeriet af 21.
juni I960, hvoraf afskrift vedlægges, stillede
musikkommissionen forslag om en række æn-
dringer af de i bekendtgørelse af 12. oktober
1954 om gennemførelse af ungdomsundervis-
ningsloven optagne bestemmelser om under-
visning i sang og musik i aftenskolen og aften-
højskolen. Dette forslag tog bl. a. sigte på
indførelse af undervisning i sang og/eller
spil i forbindelse med musiklære, hvorved
man tilstræbte en lempelse af kravet om et
bestemt talmæssigt forhold mellem den teo-
retiske og den praktiske del af undervisnin-
gen. Man forudsatte herved, at undervisnin-
gen i musiklære måtte indgå som en inte-
grerende bestanddel af undervisningen i sang
eller spil, herunder korsang og orkesterspil.

Som svar på denne henvendelse udtalte
ministeriet i skrivelse af 26. oktober 1960,
at de af kommissionen rejste spørgsmål ville
blive behandlet i det udvalg, som agtedes
nedsat med henblik på bl. a. en gennemgang
af fagkredsen inden for aftenskolen og aften-
højskolen.

Ved udformningen af de nugældende reg-
ler i bekendtgørelse af 31. oktober 1960 om
ungdomsskoler og aftenskoler m. v. blev der
således ikke taget hensyn til kommissionens
forslag. Det er efter bekendtgørelsens afsnit
III A fortsat en betingelse for godkendelse af
sang og musik som selvstændigt (eneste) fag
i aftenskolen, at der gives teoretisk undervis-
ning i normalt mindst halvdelen af tiden,
ligesom det efter bekendtgørelsens afsnit IV
A er en forudsætning for godkendelse af
sang og musik som aftenhøjskole, at der i
mindst halvdelen af tiden gives en teoretisk
undervisning omfattende hovedsagelig san-
gens og musikkens historie. Som en konse-
kvens af disse bestemmelser er det endvidere
udtalt i bekendtgørelsen, at sangforeningers
og orkestres løbende øvelser ikke kan god-
kendes som tilskudsberettigede.

I anledning af den nu forestående revi-

sion af lov om ungdomsskoler og aftenskoler
m. v. har kommissionen påny overvejet
spørgsmålet om en ændring af bestemmel-
serne om musikundervisningen i aftenskolen
og aftenhøjskolen, hvorved der blev åbnet
mulighed for som selvstændigt fag at god-
kende sang og spil kombineret med musik-
lære, uden at der stilles krav om et bestemt
forhold mellem den praktiske og den teore-
tiske del af undervisningen.

Efter det for kommissionen oplyste synes
kravet om, at den teoretiske undervisning
skal optage mindst halvdelen af undervis-
ningstiden, at hvile på en forudsætning om,
at det alene derved er muligt at tilgodese
aftenskolens formål at virke for den almin-
delige folkeoplysning. For aftenhøjskolens
vedkommende synes kravene til undervisnin-
gens indhold udformet ud fra det synspunkt,
at en teoretisk fremstilling af de forskellige
kunstarters historie er særlig egnet til at give
eleverne det personlige og medborgerlige
dannelsesgrundlag, der er denne skoleforms
særlige sigte.

Efter kommissionens opfattelse vil imidler-
tid den indføring i musikværker, der finder
sted som led i et kvalificeret indstuderings-
arbejde, kunne give eleverne en langt rigere
musikalsk oplevelse og medvirke til en dy-
bere forståelse af de enkelte musikværkers
kunstneriske udtryksmidler og af deres be-
tydning i en kulturhistorisk sammenhæng.
Set ud fra et pædagogisk synspunkt er den
form for indlevelse i kunsten, der forudsætter
deltagernes aktive medskabende virksomhed,
mindst lige så værdifuld som den passive til-
egnelse af andres kunstudøvelse. Musikken
som kunstart frembyder i så henseende gan-
ske særlige muligheder, for så vidt som det
vil være beskåret enhver, der blot er i besid-
delse af beskedne sanglige og musikalske for-
udsætninger, at deltage i fremførelsen af
en lang række musikværker.

Kommissionen vil ikke hermed underken-
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de betydningen af det arbejde med indfø-
ring i musikkens historie og enkelte musik-
værker, der i øjeblikket foregår navnlig i af-
tenhøjskolen i form af foredrag og studie-
kredse, hvori indgår aflytning af grammofon-
plader m. v. Man ønsker kun at fremhæve,
at den aktive — eller om man vil: praktiske
- musikudøvelse i den skitserede form bør
kunne ligestilles hermed i relation til op-
fyldelsen af lovens formål.

På den anden side vil kommissionen for
sit vedkommende være indforstået med, at
der stilles samme krav til kvaliteten af kor-
og orkesterarbejdet som til enhver anden
undervisning inden for lovens rammer. Skøn-
net over, hvorvidt dette krav er opfyldt, vil
formentlig kunne ske som hidtil på grund-
lag af en bedømmelse af instruktørernes fag-
lige og pædagogiske kvalifikationer. Det be-
mærkes i denne forbindelse, at ethvert kva-
lificeret indstuderingsarbejde ifølge sagens na-
tur må omfatte en egentlig undervisning i
teoretisk og praktisk nodelæsning og en be-
lysning af de enkelte værkers musikalske og
kulturhistoriske forudsætninger, således at
også kravet om teoretisk undervisning vil
være opfyldt hermed.

Medvirkende til bestemmelsen om, at sang-
foreningers og orkestres løbende øvelser ikke
kan godkendes som tilskudberettigede, har
formentlig også været et ønske om ikke at
underminere det frie foreningsarbejde på
dette område. Såfremt bestemmelserne æn-
dres efter de foran skitserede retningslinier,
vil utvivlsomt en vis del af det amatørmusi-
kalske arbejde, der i øjeblikket foregår inden
for de private kor- og orkesterforeninger, ef-

ter sin art kunne henlægges under aftensko-
len eller aftenhøjskolen. Det kan dog næppe
forventes, at sådanne eksisterende grupper i
større udstrækning vil søge sig inddraget
under lovens bestemmelser, bl. a. under hen-
syn til, at undervisningen i aftenskolen i
princippet må stå åben for alle, og til at ad-
gangen til at opkræve medlemsbidrag der-
med ville bortfalde. Uanset hvilke konse-
kvenser forslaget måtte få for foreningernes
virksomhed, ville kommissionen imidlertid
finde det meget ønskeligt, om der inden for
lovens rammer kunne etableres kor- og or-
kesterarbejde i langt videre omfang, end det
er tilfældet idag.

Kommissionen skal ikke tage stilling til,
hvorvidt den her omhandlede undervisning
fortrinsvis eller udelukkende bør kunne god-
kendes enten som aftenskole eller som aften-
højskole. Hensynet til at holde undervisnin-
gen åben også for yngre aldersgrupper og på
steder, hvor undervisningsvirksomheden ikke
i øvrigt vil kunne godkendes som aftenhøj-
skole, taler for ikke at begrænse musikunder-
visningen til denne sidstnævnte skoleform,
medens omvendt undervisningens kvalitet og
sigte normalt vil kunne motivere, at den god-
kendes som aftenhøjskole.

Kommissionen har endelig overvejet spørgs-
målet om det ønskelige i, at der åbnes adgang
til en elementær instrumentalundervisning i
aftenskolen. Man mener imidlertid ikke for
øjeblikket at burde stille forslag herom.

Man vil sætte megen pris på at få lej-
lighed til en nærmere drøftelse af de her
rejste spørgsmål med repræsentanter for af-
tenskoleudvalget.

P. K. V.

Ejnar Boesen

Henrik Helsted

UNDERVISNINGSMINISTERIETS
MUSIKKOMMISSION

Afskrijt.
Den 21. juni 1960.

I anledning af den stedfindende revision af bestem-
melserne om ungdomsundervisning m. v. har under-
visningsministeriets musikkommission gennemgået
de for faget sang og musik gældende bestemmelser.

Man skal herefter foreslå, at de i bekendtgørelse af
12. oktober 1954 som gennemførelse af ungdoms-
undervisningsloven fastsatte bestemmelser ændres
således:
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Aftenskolen.
(side 16, spalte 2): Musik kan godkendes som un-
dervisningsfag enten under samme forudsætning,
som er omtalt foran for gymnastik, d. v. s. at ele-
verne tillige deltager i et andet fag med mindst
samme timetal, eller som selvstændigt fag.

Ved musik som undervisningsfag forstås under-
visning i sang og/eller spil i forbindelse med musik-
lære eller undervisning i musiklære alene. Under-
visning i sang/spil og musiklære skal gives som en
helhed med lige vægt på begge dele.

Musiklære bør omfatte teoretisk og praktisk no-
delæsning og indføring i musikværker på historisk
og kulturelt grundlag.

Aftenhøjskolen.
(side 18, spalte 1): Sang og spil kan godkendes
som aftenhøjskole, når de kombineres med musik-
lære.

Musiklære bør omfatte teoretisk og praktisk no-
delæsning og indføring i musikværker på historisk
og kulturelt grundlag.

Endvidere skal man foreslå, at ordet »musikhi-
storie« side 18, spalte 2, afsnit 3, erstattes af »mu-
siklære«.

Det bemærkes, at musikkommissionen ville finde
det værdifuldt, om der kunne udsendes en vejled-
ning om musikundervisningen, og man tilsiger
gerse sin bistand til at udarbejde en sådan.
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Til undervisningsministeren

BILAG 9.

Holstebro, den 29/2 1964.

Under hensyn til den forestående revision af
lov om ungdomsskoler og aftenskoler m. v.
har amtskonsulenter for ungdomsundervis-
ningen på et møde drøftet bl. a. ændring af
lovens § 12, stk. 4, idet dette stykke ikke fin-
des tidssvarende på grund af den meget store
udvidelse af det amtsungdomsnævnene påhvi-
lende arbejde, jfr. udviklingen af såvel ung-
domsskole- og aftenskole- som fritidsområdet.

Man tillader sig derfor at foreslå følgende
ændringer:

I hvert amt ansættes en amtskonsulent for
ungdomsskoler og aftenskoler m. v. med løn-
ning efter de for amtsskolekonsulenterne gæl-

dende regler. Amtskonsulenten ansættes af
undervisningsministeren efter indstilling af
amtsungdomsnævnet.

Såfremt amtsungdomsnævnet finder, at
der er behov derfor, kan der med undervis-
ningsministerens godkendelse yderligere an-
tages heltids- eller deltidsbeskæftiget med-
hjælp.

De nærmere regler angående amtskonsu-
lenternes og eventuelle heltidsbeskæftigede
medhjælperes arbejdsområde fastsættes i en
instruks, der stadfæstes af undervisningsmi-
nisteren.

På amtskonsulenternes vegne

F. Martiny
Styrelsens formand.



Til aftenskoleudvalget

139

BILAG 10.

Odense, den 11. maj 1964.

Ved et den 26. april 1964 på »Skarrildhus«
afholdt møde, ved hvilket samtlige amtssko-
lekonsulenter med undtagelse af amtsskole-
konsulent L. G. Jensen, Frederiksborg amt,
var til stede, har man drøftet de planer, der
i aftenskoleudvalget er foreslået gennemført
med hensyn til godkendelser af aftenskoler,
aftenhøjskoler, foredragsrækker, studiekred-
se og fritidsgrupper, hvorefter disse under-
visningsformer skulle godkendes af de kom-
munale ungdomsnævn og kun, såfremt det
drejer sig om førstegangsgodkendelse, som
en overgangsform skal forelægges amtsung-
domsnævnet.

Samtlige amtsskolekonsulenter, der alle er
medlemmer af amtsungdomsnævnene og med
enkelte undtagelser formænd for disse, øn-
sker ud fra de i amtsungdomsnævnene ind-
høstede erfaringer at advare mod gennemfø-
relsen af en sådan praksis.

Det er vor opfattelse, at man savner sag-
lig begrundelse for den foreslåede decentra-
lisering, idet der næppe hermed tilsigtes no-
gen undervisningsmæssig forbedring af af-
tenskolearbejdet. Man må tværtimod, så-
fremt godkendelsen til sin tid helt overlades
til de lokale nævn, forudse endnu større til-
fældighed i godkendelsen og forskelsbehand-
ling af sagerne end under de nuværende for-
hold, hvor afgørelserne dog for et større om-
råde er ensartede. Dette vil næppe styrke re-
spekten for aftenskolearbejdet.

Man må endvidere befrygte, at ordningen
i overgangstiden kan virke hæmmende på al
fornyelse i voksenundervisningen, idet man
vil kunne ønske at fortsætte med den en gang
godkendte undervisning.

Man vil efter vor opfattelse ikke opnå no-
gen arbejdslettelse ved den foreslåede ord-
ning, idet vanskelighederne ved at skelne

mellem de hold, der skal forelægges amts-
ungdomsnævnet, og de hold, der kan god-
kendes lokalt, vil blive meget store, og man
må forudse, at der, efter at skolerne er slut-
tet, i meget stort omfang vil opstå vanske-
ligheder med skoler, der ikke har opfyldt
lovens bestemmelser, og som man ikke har
haft mulighed for i tide at vejlede eller nægte
godkendelse.

Der kan endvidere være grund til at pege
på, at aftenhøjskoler og foredragsrækker hid-
til har skullet godkendes af direktoratet, og
at der her i et vist omfang er nægtet godken-
delse eller krævet ændringer. Man må rejse
spørgsmålet, om de lokale nævn har til-
strækkelige forudsætninger for på tilfreds-
stillende måde at kunne varetage de god-
kendelsesopgaver, man agter at overdrage
dem.

Endelig må det anføres, at staten og skole-
fonden afholder 2/3 af de med undervis-
ningen forbundne udgifter, mens kommunen
eller den stedlige kreds kun afholder 1/3.
Det må da være naturligt, at de myndighe-
der, der udreder størstedelen af udgifterne,
gennem amtsungdomsnævnene har indflydel-
se på beløbets anvendelse og i hvert fald ind-
seende med de undervisningsformer, der skal
financieres.

Der blev på mødet gjort den opfattelse
gældende, at man såfremt den omtalte god-
kendelsesordning gennemføres, måtte kunne
ophæve skolefondenes funktion som udbeta-
lende mellemled og lade refusionsspørgsmå-
let afgøre direkte mellem skolen og staten.

Det er vort håb, at aftenskoleudvalget vil
tage de her nævnte forhold under overvejelse
og gøre dem til genstand for en fornyet drøf-
telse, forinden udvalget afgiver betænkning.

V. Land
formand for amtsskolekonsulenterne.



140

AFTENSKOLEUDVALGET BILAG 11.

Til undervisningsministeren

17. juli 1964.

Aftenskoleudvalget indstiller herved i hen-
hold til beslutning truffet på udvalgets 4.
plenarmøde den 20. og 21. april d. å. (ifølge
vedlagte referat pag. 106)^ at der af under-
visningsministeren nedsættes et udvalg med
den opgave at tage de eksisterende mulighe-
der for uddannelse af håndarbejdslærerin-
der op til en samlet vurdering samt at un-
dersøge behovet for eventuelle yderligere ud-
dannelsesformer og fremkomme med forslag
til disses tilrettelæggelse, herunder forslag
til regler for skolernes optagelsesbestemmel-
ser, de enkelte fag, deres indhold og place-
ring, kursusvarighed (timetal, antal seme-

stre) og lærerkvalifikationer (pædagogisk og
faglig uddannelse).

Aftenskoleudvalget indstiller endvidere, at
udvalget får følgende sammensætning:

1 repræsentant for håndgerningsseminarierne
1 repræsentant for husflidshøjskolen
1 repræsentant for D. A. U. F.
1 repræsentant for tilsynet med den tekniske

undervisning
1 repræsentant for direktoratet for ungdoms-

undervisningen
1 repræsentant for direktoratet for folkesko-

len og seminarierne.

P. U. V.

Roar Skovmand
formand
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BILAG 12.

Den 3. oktober 1964.

Da undertegnede medlemmer af Aftenskole-
udvalget og undertegnede organisationer an-
ser løn- og arbejdsforholdene i aftenskolen
under den kommende lovgivning som noget
centralt i spørgsmålet angående en tilstræk-
kelig tilgang af kvalificerede lærerkræfter,
skal man herved over for udvalget tillade
sig at fremføre følgende betragtninger, som
kan blive af afgørende betydning i en kom-
mende aftenskolelov.

Beregningsmåden for minimumslønnen pr.
time i aftenskolen bør fortsat være den sam-
me som efter den tidligere lovgivning dog
med den ændring, at lærerlønningslovens 4.
lønklasses sluttrin kommer med ind i bereg-
ningsgrundlaget. Motiveringen er, at vi fin-
der, at aftenskolens minimumssatser i frem-
tiden bør være den gennemsnitlige timeløn
i folkeskolen. Endvidere må der gives de lo-
kale kommunale myndigheder en alminde-
lig ret til at yde anciennitetstillæg på op til
33 1/3 % af minimumsbetalingen, hvor disse
myndigheder måtte skønne det nødvendigt
ud fra særlige forhold.

Den i 1962 vedtagne årlige feriegodtgørel-
se på 1 % til samtlige tjenestemænd bør sam-
men med evt. kommende ændringer af denne
procentsats udbetales som feriegodtgørelse til
aftenskolens lærere, ligesom de i den ud-
strækning, det er naturligt, bør omfattes af
A. T. P.

Den i den gældende lovs § 20 eksiste-
rende mulighed for folkeskolens lærere til
at overtage timer i ungdoms- og aftensko-
len, finder vi, bør opretholdes under de givne
vilkår med omregningsforholdet 3 aftensko-
letimer = 4 timer i folkeskolen. En lignende
ordning bør gennemføres for aftenskolens
normerede embeder dog således, at kompen-
sationen her nødvendigvis bør gives gennem

lønnen rned et tilsvarende procenttillæg bl. a.
som modydelse for den forskudte arbejdstid.

Prøveforberedende undervisning og speci-
alundervisning vil ligesom andre nye under-
visningsfag og -former kræve større tilrette-
læggelse bl. a. også med hensyn til skriftligt
hjemmearbejde. Der må derfor i den kom-
mende aftenskolelov skaffes hjemmel for re-
fusion for mere krævende arbejde og for ret-
tearbejde, jfr. i øvrigt reglerne for folkesko-
len: § 3, stk. 2, og § 5 i »Cirkulære angå-
ende det pligtige timetal for folkeskolens læ-
rere« af 14. september 1961.

Det bør fastslås, at læreren skal have løn
for de timer, han har haft, uanset om hol-
det opløses, og samtidig bør det klart tilken-
degives, hvem der i enhver situation bærer
det økonomiske ansvar. I denne forbindelse
ville det være ønskeligt, om man utvetydigt
kunne formulere ensartede regler for udbeta-
ling af lærerløn.

I »Lov om ungdomsskoler og aftenskoler
m. v.« af 14. juni 1960 hedder det:

»§ 16. Til at forestå arbejdet med ledel-
sen og tilrettelæggelsen af ungdomsskoleun-
dervisning kan der ansættes en leder med et
honorar, hvortil statskassen yder tilskud med
halvdelen. Statstilskuddet kan højst udgøre
10 % af det beløb, der fremkommer ved at
multiplicere antallet af skolens undervis-
ningstimer i det forløbne skoleår med den til
enhver tid gældende minimumsløn i ung-
domsskolen; når timetallet overstiger 200,
kan tilskuddet dog højst udgøre 8 % af belø-
bet for det overskydende antal timer. Leder-
honoraret udregnes mindst i forhold til 100
timer.

Stk. 2. Til at forestå arbejdet med ledel-
sen og tilrettelæggelsen af aftenskoleunder-
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visning med flere lærere, herunder undervis-
ning i aftenhøjskolen, kan der, når skolen
har mindst 100 timer, ansættes en leder med
et honorar, hvortil statskassen yder tilskud
med halvdelen. Statstilskuddet kan højst ud-
gøre 5 c/c af det beløb, der fremkommer ved
at multiplicere antallet af skolens undervis-
ningstimer i det forløbne skoleår med den
til enhver tid gældende minimumsløn i af-
tenskolen; når timetallet overstiger 400, kan
tilskuddet dog højst udgøre 4 % af beløbet
for det overskydende antal timer«.

Denne forskelsbehandling mellem ungdoms-
skole og aftenskole finder vi urimelig, da ar-

bejdet med ledelsen er lige krævende. End-
videre bør procenten beregnes af den samlede
udbetalte timeløn (herunder også foredrags-
rækker) . Lærere og ledere må kunne hono-
reres i forbindelse med ledelse og deltagelse
i såvel instruktionsmøder for lærere som kul-
turelle arrangementer for eleverne.

For fremtidens voksenundervisning vil det
være af uvurderlig betydning, at lederstil-
lingerne kan normeres som faste stillinger.
Der må skabes mulighed for normering af
et tilstrækkeligt antal stillinger, og for store
aftenskoler kan der derfor blive tale om både
en central ledelse og ledelse af de forskel-
lige afdelinger.

f/Københavns Kommunes
Ungdoms- og Aftenskolelærerforening

Bent Andersen.

f/Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening

Chr. Gaardø.

f/Danmarks Lærerforening
Ingolf Haubirk.
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BILAG 13.

Til aftenskoleudvalget

Synspunkter i anledning af den forestående revision af lov om ungdomsundervisning m. v.
med særligt henblik på det dramatiske arbejdes placering.

I en tid med stadig stigende mekanisering og
specialisering, der kun i ringe grad i sig selv
har et menneskeligt indhold, og med stadig
øget fritid, der kun vil være et gode i det om-
fang, den bruges til livsudfoldelse, må det
stå stadig mere klart, at de musiske elementer
i vor kultur må ofres større opmærksomhed.

Mange års politiske mål, den økonomiske
velfærdsstat, kan i dag siges stort set at være
nået. Hermed er skabt en ramme for menne-
skers liv. Tiden må nu være kommet til i
større grad at interessere sig for det, som skal
udfylde rammen, det egentlige, som rammen
skal give forudsætningen for. Det vil i de
flestes tilfælde sige det liv, der leves i friti-
den i og udenfor hjemmet, af mennesker en-
keltvis og i fællesskab. Det enkleste og lette-
ste for samfundet ville være at sige til bor-
gerne: Samfundet har skabt rammerne, nu
er det op til hver enkelt at fylde dem ud. —
Imidlertid er det en kendsgerning, at den
mekaniserede dagligdag sammen med på-
virkningerne fra massemedierne i større eller
mindre grad har stækket menneskers evne til
selvudfoldelse, ikke mindst på det emotio-
nelle, det fantasibetonede og det skabende
område. Hvis disse områder fortsat degene-
rer hos moderne mennesker, sker der en
skæv udvikling af mennesket, som kan blive
katastrofal for fremtidens samfund, især hvis
man ønsker at opretholde et demokrati. Det
er derfor nødvendigt, at samfundet støtter
bestræbelser, der tager sigte på at udvikle og
befæste menneskers evne til selvudfoldelse,
selvudvikling og skabende virksomhed, ikke
blot på det faglige og mekaniske område,
men ved at tage alle menneskets muligheder
med. Efter vor opfattelse fremmes disse for-
mål ved, at man beskæftiger sig med ting,
der har et skabende indhold, såvel manuelt

med hænder og krop som åndeligt med tanke
og fantasi. Den dramatiske aktivitet står
her på en fremtrædende plads, fordi den i sig
forener en række andre skabende aktivite-
ter, ja praktisk taget alle andre former for
kunstnerisk (hermed menes: skabende) ud-
foldelse; udfoldelse går i den dramatiske kunst
op i en højere enhed. Her er for alvor mulig-
hed for at engagere mennesker aktivt i et
stof med kulturelt og kunstnerisk indhold.

Man har hidtil stærkt betonet, at forud-
sætningen for tilskud til undervisning under
Lov om ungdomsundervisning m. v. er, at
der gøres et virkeligt arbejde af eleverne. In-
tet sted vil denne forudsætning være bedre
opfyldt end ved arbejdet med dramaet. Ven-
der man sig til den hidtidige såkaldte 50 %-
regel, må det i denne forbindelse undre, at
man kræver mindst 50 % teoretisk arbejde.
Skal der overhovedet opdeles, ville man have
fundet det bedre i tråd med lovens krav i
øvrigt, om man havde forlangt 50 % aktivi-
tet. Imidlertid har vi her et af de tilfælde,
en pædagog drømmer om, hvor det teoreti-
ske og det praktiske er så sammenvævet, at
de to sider af sagen er u-adskillelige. Ved
rollefremstilling lever man, udfører man i
praksis det, man har lært, og man når kun et
resultat gennem en koncentreret åndelig virk-
somhed, der mobiliserer et langt register af
menneskelige evner, deriblandt mange, som
på andre områder forsømmes. Et er at høre
på forelæsninger eller deltage i studiekredse
med tekstanalyser — men langt mere givende
er det at gennemarbejde stoffet med hele
sin krop og hele sin sjæl. Den dramatiske
tekst er ikke noget i sig selv, den er et parti-
tur, som kun bliver levende ved at blive
spillet.
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Da vi anser området for så væsentligt, må
vi med henblik på lovrevisionen opfordre
til, at kravet om aktivitet skærpes, og at det
dramatiske arbejde indføres i alle de skole-
former, loven omfatter. Kriteriet for, hvil-
ken undervisning der hører hjemme hvor,
må bero på deltagernes modenhed og under-
visningens indhold. Vi skal her stille forslag
om indholdet af dramatisk aktivitet i aften-
højskolen, aftenskolen, ungdomsskolen, efter-
skoler, fritidsgrupper og børnegrupper - for
de to sidstes vedkommende under forudsæt-
ning af, at disse grupper medtages i loven:

Aftenhøjskolen. Teaterhistorie, dramaets
historie, stilhistorie og dramaturgi kan gives
i forelæsnings- eller studiekredsform. Under-
visningen i dramatik skal tilstræbe aktivise-
ring af deltagerne og gives bedst gennem ind-
studering af et skuespil.

Der bør her lægges vægt på analyse og
syntese, dels ved at de medvirkende ved rol-
lefremstillingen arbejder ud fra et skabende
princip mere end ud fra et reproducerende,
dels ved under indstuderingen at tilstræbe
en kunstnerisk helhed. Det stykke, der ar-
bejdes med, må være af kunstnerisk (ikke
nødvendigvis litterær) kvalitet.

Aftenskolen. Der kan godkendes undervis-
ning i enkelte dramatiske discipliner, f. eks.
sang, dans, plastik, rytmik, maskering, scene-
belysning, båndteknik, kostume- og dekora-
tionsfremstilling. Det må forudsættes, at der
gives en egentlig, metodisk undervisning.

Ungdomsskolen. Ved arbejde med drama-
tiske grundelementer, f. eks. pantomime, og
med rollefremstilling i egnede stykker - her-
under stykker der behandler ungdommens
problemer - tilsigtes en frigørelse af de unges
skabende evner, at hjælpe dem til forståelse
af sig selv og andre og til beherskelse af deres
udtryksmidler, samt at bringe dem i et nært
forhold til hinanden, samarbejdsmæssigt og
medmenneskeligt.

Efterskoler. Samme indhold som ungdoms-
skolen.

Klubber. Samme indhold som ungdoms-
skolen.

Børnegrupper. (7-14 år) Arbejdet skal
først og fremmest appellere til børnenes ska-
bende evner (creative dramatics) ved rolle-
lege, improvisationer, dramatiseringer og
værkstedsgrupper (manuelle grupper). In-
den arbejdet med et egentligt stykke tages op,

må der i længere tid være arbejdet med
creative dramatics.

Fritidsgrupper. Praktisk arbejde med frem-
stilling af kostumer, dekorationer og scene-
opbygning, eventuelt med henblik på en be-
stemt forestilling. Dette kan være et supple-
ment til undervisningen i tilsvarende emner
under aftenskolen.

Filmproduktionsgrupper bør kunne kom-
me i betragtning såvel under aftenhøjskolen,
aftenskolen som under ungdomsskolen.

Opførelse af de i grupperne indøvede ting
må anses for ønskværdigt, men ikke en be-
tingelse. Arbejdet med stoffet, selve proces-
sen, er fra vort synspunkt det væsentlige,
men det vil være af værdi, hvor det lader
sig gøre, at lade arbejdet manifestere sig i en
forestilling. Først når skuespillet går over sce-
nen, er indstuderingen færdig, først når det
spilles for et publikum, bliver det teater.
Derfor er forestillingen en værdi i sig selv.

Det må være en forudsætning for godken-
delse, at lærerkræfterne er kvalificerede, så-
vel pædagogisk som fagligt. Dette gælder
ikke mindst de lærere, der skal arbejde med
børnegrupperne. Der gives vel ingen uddan-
nelse, som i sig selv kvalificerer til undervis-
ning i dramatisk arbejde, så vægten kan ikke
lægges på, hvordan en lærer har skaffet sig
sine kvalifikationer, men alene på, at han har
dem.

Fremskaffelsen af de kvalificerede lærer-
kræfter, som der er behov for i stigende grad,
vil i høj grad være afhængig af, at der bli-
ver givet øgede muligheder for afholdelse af
kurser for ledere og lærere (§ 46). Vi vil
navnlig pege på det meget påkrævede i, at
den beløbsramme, der hidtil har været, ud-
vides betydeligt, hvis ikke loftet over bevil-
linger på dette fundamentale område ganske
kan fjernes. Der er behov for flere kurser og
længere kurser, landskurser og regionalkur-
ser, og der er behov for en ajourføring af
satserne, så lærerlønningerne og navnlig fo-
redragshonorarerne kommer til at stå i et
mere rimeligt forhold til de store kvalitets-
krav, man må stille til de lærere og instruk-
tører, som skal have ansvaret for denne ud-
dannelse af ledere. Det vil være ønskeligt,
om tilskuddene også kunne omfatte lokale-
leje — ikke alle steder kan man få stillet eg-
nede lokaler vederlagsfrit til rådighed — samt
at der ved kurser af længere varighed kan
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meddeles deltagerne en godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste.

Med hensyn til ansættelse af konsulenter
kan udtales, at Dansk Amatør Teater Sam-
virke, som loven nu er udformet, skulle kun-
ne godkendes som berettiget til at modtage
tilskud til ansættelse af en konsulent, og at
man har et behov for mindst to sådanne.
Imidlertid har en organisation som vor med
de nugældende tilskudsregler ikke økonomisk
mulighed for blot at ansætte én. Skal § 47
kunne dække det behov, der vitterligt er for
konsulentarbejde, mener vi, det er nødven-
digt, at statstilskuddet hæves til 80 % af
samtlige udgifter (lønninger, rejser, diæter,
m.v.), idet det forøgede arbejde, der gerne
skulle blive resultatet af konsulentens virke,
også på andre områder stiller krav til orga-
nisationen. Vi tør måske her henvise til Fin-
land, hvor staten yder 100 % dækning for
organisationernes konsulentudgifter.

Man ønsker at henlede opmærksomheden
på, at amatørscenerne har et ganske specielt
lokaleproblem, idet de scener, der kan stilles
til rådighed, er få. De scener, der findes, kan
de fleste steder ikke benyttes, fordi de er be-
liggende i lokaler, som er stærkt benyttede
til andre aktiviteter. Man har brug for sce-
ner, der ikke kun er opvisnings-scener, men
primært er teatre til brug for dagligt virke.
De behøver ikke at være voldsom store, navn-
lig behøver tilskuerrummet ikke at være ret
stort, men scenen skal have et nogenlunde
teknisk udstyr, der skal i forbindelse med den
være adgang til et værkstedslokale, og først

og fremmest: Den skal være til rådighed for
amatørteaterarbejdet.

Flere steder arbejdes der lokalt på at eta-
blere sådanne mindre brugsteatre, og man vil
anse det for værdifuldt, om disse bestræbel-
ser kunne finde støtte i lovens lokaletilskuds-
bestemmelser (§ 45 og §§ 48-50). Lige-
ledes vil man finde det på sin plads, om man,
f. eks. gennem ungdomsnævnene, fik mulig-
hed for at øve indflydelse på skolernes byg-
geri på dette område, så de betydelige sum-
mer, der ofte ofres på scenebyggeri, anven-
des på en måde, så disse scener i højere grad
vil kunne benyttes til deres egentlige formål.

Den i loven nævnte aldersgrænse for ung-
domsforeninger i lovens forstand ønsker vi
primært slettet nedad, ligesom man ser hen
til, at fritidsundervisning for børn inddrages
under loven. I øvrigt mener vi, at også al-
dersgrænsen opad bør slettes, da fritidspro-
blemerne er og i stigende grad vil være no-
get, der har relationer også til den ældre
generation.

Det er manges mening, at kunst, litteratur,
musik og teater er noget, man skal have for-
stand på, noget der er forbeholdt nogle in-
tellektuelle specialister og kun angår menig-
mand i dennes rolle som tilhører og tilskuer.
Dog har der engang eksisteret en folkekunst,
en folkemusik og et teater, der som forud-
sætning havde alles deltagelse.

Hvis vor kultur skal bestå som en levende
kultur, er det nødvendigt, at denne tråd til
det brede folk knyttes igen.

DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE

Jægerspris, den 13. december 1964.

På hovedudvalgets vegne

Sv. Møller Nicolaisen.
formand.
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BILAG 14.

Bibliotekslovens muligheder for støtte til kulturel aktivitet
udenfor bibliotekerne

Statstilskud til folkebiblioteker.
Med den nye bibliotekslov, lov nr. 171 af 27.
maj 1964 om folkebiblioteker m.v., indføres
obligatoriske biblioteker i alle kommuner, så-
ledes at enhver kommune er forpligtet til at
opretholde et folkebibliotek enten alene eller
i samarbejde med andre kommuner. Det be-
tyder, at to hinanden supplerende kultur-
institutioner nu er obligatoriske for alle kom-
muner, nemlig folkeskolen og folkebibliote-
ket. I almindelighed vil bibliotekerne være
kommunale institutioner. Der skal ved bib-
lioteker i virkeområder med 5000 indbyggere
og derover ansættes heltidsbeskæftiget bib-
liotekar. Den nye lov træder i kraft 1. april
1965.

Tilskudsbestemmelser.
Der ydes ikke statstilskud af anlægsudgif-
ter.

Staten yder en refusion, der udgør 45 % af
et biblioteks samlede driftsudgifter indtil
275.000 og 30 % af driftsudgifter udover
dette beløb. Centralbiblioteker modtager et
særligt tilskud til centralbiblioteksvirksom-
heden. Desuden opføres der på de årlige
finanslove et beløb, der kan ydes enkelte
folkebiblioteker til løsning af særlige opgaver.

De enkelte konti.
Der beregnes i almindelighed refusion af
alle driftsudgifterne, som omfatter bog-, lo-
kale- og lønkonto samt forskellige andre min-
dre poster. Over bogkontoen kan bibliote-
kerne foruden enkelte bøger, købe bøger i
sæt til brug for oplysningsarbejdet, f. eks. lit-
teratur til studiekredsbrug eller skuespil til
amatørteater.

Formålsparagraffen i den nye biblioteks-
lov er ændret, således at også andet mate-
riale end bøger kan anerkendes som tilskuds-
berettiget. Det drejer sig bl. a. om musik-

og sprogplader, lyd- og billedbånd, lysbille-
der, reproduktioner, apparatur m. v. Audio-
visuelle hjælpemidler må i dag betragtes som
en naturlig bestanddel af det moderne folke-
bibliotek, ikke mindst af hensyn til bibliote-
kets kontakt med det øvrige folkeoplysende
arbejde, som i stigende grad gør brug af dette
materiale i sin virksomhed.

Af lokaleudgifterne ydes der refusion en-
ten af huslejebeløb eller af et fast vurderings-
beløb for lokaler, der er stillet gratis til rådig-
hed. Hvis der er ydet statstilskud til delvis
dækning af udgifterne ved tilvejebringelse
af bibliotekslokaler, nedsættes vurderingsbe-
løbet med samme brøk, som statstilskuddet
har dækket af anskaffelsessummen. Selv om
der er ydet statstilskud til opførelse og ind-
retning af lokaler i folkeskoler efter folke-
skolelovens regler for bibliotek med læse-
stue (skolelæsestue), ydes der driftstilskud af
vurderingsbeløb for disse lokaler. Vurderings-
beløbet er dog nedsat med indtil 50 % af
de gældende takster. I henhold til gammel
praksis ydes der driftstilskud, foruden til
egentlige bibliotekslokaler, til studiekredslo-
kaler, foredragssale og udstillingslokaler i
biblioteker. I nyere biblioteksbyggeri indgår
disse lokaler som en naturlig og uundværlig
del af biblioteket.

Der ydes driftstilskud til alle lønudgifter.
Bibliotekarernes arbejdsområde omfatter, for-
uden det interne biblioteksarbejde, også en
udadrettet virksomhed, kontaktarbejde. Det
er tydeligt, at bibliotekerne her står overfor
en voldsom udvikling, idet der lægges større
og større vægt på dette arbejde, der indgår
på linje med andet biblioteksarbejde i biblio-
tekarernes arbejdstid. Kontaktarbejdet om-
fatter bl. a. biblioteksintroduktioner, litteræ-
re aftener, udstillinger af f. eks. bøger, kunst
og kontakt med det folkeoplysende arbejde i
øvrigt, f. eks. fremskaffelse af bogligt eller an-
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det materiale, udarbejdelse af litteraturlister.
Der undervises på Danmarks Biblioteksskole
i audiovisuelle hjælpemidler og deres anven-
delse og i studiekredsarbejde. Alle udgifter
vedrørende kontaktarbejde er tilskudsberet-
tigede, f. eks. udgifter i forbindelse med ud-
stillinger eller litterære aftener, herunder ho-
norar til foredragsholdere, f. eks. forfattere el-
ler kritikere.

Kulturel aktivitet.
Der foregår på bibliotekerne en stadig mere
intensiv kulturel aktivitet. Der har i de sidste
par år været afholdt kunstudstillinger på bl.
a. følgende biblioteker: Roskilde, Stege,
Svendborg, Nakskov, Viby, København, Kø-
ge, Viborg, Fredericia samt Esbjerg, hvor
biblioteket med den nye store møde- og
musiksal, ca. 265 m2, fremtræder som et kul-
turcenter. Dette gælder ikke blot Esbjerg,
men også flere af de ovenfor nævnte biblio-

teker. Udover kunstudstillinger afholdes der
f. eks. i København forfatteraftener, i Holbæk
kritikeraftener og i Lyngby koncerter på mu-
sikbiblioteket, som synes at udvikle sig til at
blive en vigtig central til støtte for det lo-
kale, musikkulturelle arbejde.

Den nye bibliotekslov forpligter i praksis
bibliotekerne til et øget samarbejde med
virksomheder, institutioner, organisationer og
skoler af enhver art, og der tillægges derved
bibliotekerne en initiativtagende virksomhed,
der bør kunne få vidtrækkende betydning
for folkeoplysende og kulturelt betonet ar-
bejde i det hele taget. For at styrke og ud-
vikle bibliotekernes arbejde på dette felt har
Danmarks Biblioteksforenings Ungdomsud-
valg i 1964 påbegyndt udgivelsen af et nyt
bibliotektidsskrift »Ungdom og Bøger«, som i
første række skal være et kontaktled mellem
folkebiblotekerne og det øvrige folkeoply-
sende arbejde.

Helge Stenkilde.
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BILAG 15.

Oversigt over folkeskolens specialundervisning.

Folkeskolens specialundervisning omfattede
den 31. december 1962 godt 45.000 elever.
Den overvejende del af disse vil med under-
visningspligtens ophør have overvundet de
specielle vanskeligheder i en sådan grad, at
der ikke siden opstår behov for specialunder-
visning; men en del elever har blivende han-
dicap, der bevirker, at særlig hensyntagen i
forbindelse med undervisning bør stå til rå-
dighed ud over barneskolen. Det vil for disse
elever være af den største betydning, at der
tilbydes dem undervisning., der tager sigte
på at kompensere for indlæringsvanskelighe-
der. Ungdoms- og aftenskoleundervisningen
bør derfor udformes på en sådan måde, at
den kan imødekomme ønsket om fortsat un-
dervisning for de elever, som folkeskolen har
kunnet undervise.

De kategorier af handicappede, for hvem
lovgivningen er aktuel, svarer med visse tal-
mæssige forskydninger til de kategorier, som
omfattes af folkeskolens specialundervisning.

Sandsynligvis vil mange svagtbegavede
holde sig borte fra fortsat undervisning, men
erfaringerne fra de senere år tyder på sti-
gende interesse.

Af de læsesvage vil kun svære tilfælde være
tilbage ved skolegangens ophør.

De talehæmmedes gruppe vil være meget
lille, idet taleundervisning normalt ikke ud-
strækkes over mange år og ofte afsluttes med
fuld restituering. Der vil dog i et vist om-
fang optræde nye tilfælde, ligesom en del
stadig gennemgår folkeskolen, uden at deres
talevanskeligheder erkendes.

Svagthørende må derimod formodes stadig
at have brug for særlig træning i mundaf-
læsning, høreøvelse, talekorrektion og sprog-
forståelse. Andre fysisk handicappede elever
har på samme måde brug for at kunne opnå
særlige undervisningsbetingelser og materi-
aler.

I folkeskolen er skolepsykologiske under-
søgelser en forudsætning for, at specialun-
dervisning iværksættes. Med 93 selvstændige
kontorer og 180-190 skolepsykologer i lan-
det skulle det være muligt at skabe en for-
bindelse til ungdoms- og aftenskolerne, even-
tuelt på honorarbasis, så skolepsykologisk
rådgivning kunne anvendes i et vist omfang.
Efterhånden vil alle handicappede være re-
gistrerede i undervisningsmæssig henseende,
og en videreførelse af rådgivningen derved
gjort lettere.

Med hensyn til mulighederne for at finde
kvalificerede lærere til specialundervisningen
i ungdoms- og aftenskolerne er det forment-
lig muligt at finde speciallærere i nødven-
digt omfang; der er gennem lærerhøjskolens
kurser skabt en stab på ca. 3.500 folkeskole-
lærere med særlig uddannelse på forskellige
områder inden for specialundervisning. Sva-
gest vil tale-hørelærerne være repræsenteret,
da disse ofte i forvejen er engageret i arbejde
uden for almindelig undervisningstid, og da
der for tiden er en følelig mangel på disse
lærere.

Minimumskravene vedrørende elevtallet til
undervisningens etablering må vel ligge på
linie med folkeskolekravene, men således at
kommunerne over amtsungdomsnævnene må
have pligt til samarbejde, dersom de ikke
selv er i stand til at tilbyde fyldestgørende
ungdomsundervisning for handicappede.

Endelig opstår ikke mindst for vanføre et
befordringsproblem. Der foregår overvejelser
om løsning på amtsbasis for folkeskolens ved-
kommende, og der bør stræbes efter tilsva-
rende løsning for ungdoms- og aftenskoler.

Opmærksomheden henledes på, at under-
visningsministeriet er i færd med at nedsætte
udvalg til overvejelse af foranstaltninger for
svært handicappede med henblik på fortsat
undervisning. Direktoratet for ungdomsun-
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dervisningen er anmodet om at udpege repræ- lovrevision med hensyn til at skabe hjemmel
sentant til udvalget. for den påbegyndte udvikling mod normali-

Nedsættelse af et sådant udvalg bør ikke sering og ligestilling af undervisning for han-
afholde udvalget vedrørende ungdomsunder- dicappede.
visning i at nå længst muligt ved forestående

/. Skov Jørgensen
inspektør for specialundervisningen.
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Til Aftenskoleudvalget BILAG 16.

Om Folkeuniversitetsvirksomheden i Danmark.

En oversigt over den folkelige universitets-
undervisnings historie turde i denne sam-
menhæng være overflødig. Til indledning
skal blot fremhæves, at tanken om universi-
tetslærernes forpligtelse til at give en bredere
kreds af det danske folk indblik i forsknin-
gens mål, midler og resultater går tilbage til
slutningen af forrige århundrede, hvor som
det første skridt Folkeuniversitetsudvalget
oprettedes i 1899, og som en frugt heraf en
række Folkeuniversitetsforeninger ud over
landet. Ud over de specielt etablerede FU-
foreninger har FU-udvalget i tidens løb gi-
vet en lang række foreninger med oplysende
sigte status som FU-foreninger, der er be-
rettigede til forelæsninger af udvalgets læ-
rerstab. Antallet af FU-foreninger og som
sådanne anerkendte oplysningsinstitutioner
(herunder også mere fagligt betonede for-
eninger, f. eks. historiske, naturhistoriske e.
1.) udgør i 1963 ca. 90. Af disse vil dog hvert
semester kun ca. 40 kunne få tildelt forelæs-
ninger.

I det landsomspændende arbejde har FU-
udvalget i de senere år søgt oprettet Folke-
universitets-komiteer, således at navnlig de
større byer uden for København og Århus
bliver i stand til at udbyde FU-undervis-
ning til en videre kreds. Komiteerne består
af alle lokalforeninger el. institutioner, som
er interesserede i at få del i den af FU-ud-
valget tilbudte forelæsningsvirksomhed og er
således baseret på et samarbejde om sagen
mellem foreningerne. Denne organisatoriske
nydannelse har i betydelig grad stimuleret
tilgangen til undervisningen og har ført til
et frugtbart samarbejde mellem de lokale op-
lysningsorganisationer.

Folkeuniversiteterne i Odense, Ålborg og
Sønderborg kan anføres som eksempler på
denne nydannelse i FU-virksomheden; an-
tallet af komiteer er nu 11.

Antallet af forelæsninger, som ved FU-ud-
valgets mellemkomst er afholdt i sæsonen
1962-63, opgøres til 290 (21 forelæsnings-
rækker, 189 enkeltforelæsninger og 35 kur-
susaftener (universitetskurser i Odense)).

Som seneste FU-initiativ bør anføres, at
FU-udvalget fra efterårssemestret 1963 til-
lige sender forelæsere til Flensborg, hvor en
dansk Folkeuniversitetskomite er oprettet
med sekretariat på Centralbiblioteket i Flens-
borg.

I de to universitetsbyer drives det folke -
oplysende arbejde af henholdsvis Folkeuni-
versitetet i København og Århus Folkeuni-
versitet og Kursusvirksomhed.

FU i København har på sit program 3 typer
af undervisning:
a) Forelæsningsrækker å 6 aftener, d. v. s.

dobbelttimer, (16-20 serier pr. semester).
b) Universitetskurser, der normalt strækker

sig over 2 eller 4 semestre med 12 aftener
pr. semester (13-15 kurser pr. semester).

c) Sprogkurser for folk med forkundskaber,
12 aftener pr. semester (55 60 sprogkur-
ser).

Aktiviteterne a) og b) gennemføres ved
videnskabeligt højt kvalificerede kræfter,
overvejende lærere fra universitetet og an-
dre højere læreanstalter, mens sprogkurserne
gennemføres ved studerende, der udvælges
af FU efter samråd med fagprofessorerne.
Deltagelsen i de tre anførte undervisnings-
former er naturligvis varierende, men for-
holdet vil i gennemsnit være omtrent således:

a) Forelæsninger . .
b) Universitetskurser
c) Sprogkurser . . . .

ca. 2.350 deltagere
ca. 450 deltagere
ca. 1.400 deltagere

4.200 deltagere
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Honorarerne til lærerkræfter under a) og
b) følger FBVAs forelæsningstakster og af-
holdes over FUs budget, c) drives ved kom-
munale tilskud og med lærerhonorarer efter
aftenskoleloven. Undervisningen foregår på
universitetet, evt. på Polyteknisk Læreanstalt.

Undervisningsafgiften for deltagelse er for
a) 10 kr. b) 30 kr. (1. semester + 10 kr.) og
c) 15 kr. (registreringsgebyr).

Folkeuniversitetet i Århus, Kursusvirksom-
heden
driver tilsvarende undervisning som i Køben-
havn, idet man dog i Århus har lagt stærkere
vægt på kursus- og studiekredsaktivitet.

a) Forelæsningsrækker, normalt å 4 aftener
(2—3 serier pr. semester).

b) Universitetskurser, 12 aftener pr. semester,
strækkende sig over 2-4 semestre (5-7
kurser pr. semester).

c) Særkurser (3-4 hold), erhvervsbetonet
specialundervisning.

d) Sprogkurser (ca. 80 hold pr. semester).
e) Studiekurser i andre fagområder (25-30

hold pr. semester).

Deltagelsen fordeler sig gennemsnitlig om-
trent på følgende måde:

a) Forelæsninger ca. 150 deltagere
b) Universitetskurser . . . ca. 150 deltagere
c) Særkurser ca. 50 deltagere
d) og e) Sprog- og studie-

kurser ca. 2.000 deltagere

i alt pr. semester 2.350 deltagere

Honorarerne udredes efter samme prin-
cipper som nævnt under København. De
under c) anførte særkurser honoreres på li-
nie med a) og b). Gebyrerne til d) og e)
er 10 kr.; til c) opkræves normalt et gebyr
på 200 kr. pr. deltager. Undervisningen fore-
går dels på Århus Universitet, dels i byens
skoler.

Organisation og administration.
1. Folkeuniversitetsudvalget
består af a) universitetsprofessorer, én repræ-
sentant for hver af fakulteterne ved Køben-
havns og Århus' Universitet, b) lærere fra
andre højere læreanstalter, c) repræsentan-

ter fra folkeuniversiteterne og andre folke-
oplysende organisationer. FU-udvalget har i
øjeblikket 13 medlemmer.

Programmets tilrettelæggelse forestås af
»Samarbejdsudvalget«, som foruden FU-ud-
valgets formand, næstformand og to eller tre
yderligere medlemmer af FU-udvalget be-
står af repræsentanter for de uden for uni-
versitetsbyerne oprettede folkeuniversitetssko-
miteer. FU-udvalget har kontorfællesskab
med Folkeuniversitetet i København.

Forud for hver sæson udsender FU-udval-
get til de tilsluttede foreninger og komiteer
program over forelæsningsserier og enkelt-
forelæsninger, der for en væsentlig del byg-
ger på de i universitetsbyerne umiddelbart
forud afholdte folkeuniversitetsforelæsninger.
Herudover støtter FU-udvalget universitets-
kurser, som - under forudsætning af betryg-
gende faglig standard - kan afholdes af de
større FU-sammenslutninger uden for Kø-
benhavn og Århus (jfr. Odense og Ålborg).

I tilslutning til sæsonprogrammet udsen-
des forud for 2. semester (forårssemestret)
et supplementsprogram. De nærmere regler
for forelæsningernes praktiske og økonomiske
afvikling indeholdes i sæsonprogrammet.

2. Folkeuniversitetet i København
henhører formelt under »Folkeuniversitets-
foreningen i København«, der på sin årlige
generalforsamling udpeger FUs styrelse, der
har 9 medlemmer. Af disse vælges 3 medlem-
mer efter indstilling af programudvalget, 1
af studenterrådet samt 1 fra Arbejdernes
Oplysningsforbund. Siden institutionen stif-
tedes i 1946, har Københavns Universitets til
enhver tid siddende rektor været Folkeuni-
versitetets formand. Det under styrelsen ned-
satte arbejdsudvalg overvåger ved jævnlige
rådslagninger og møder med kontorets stab
FUs hele drift og økonomi.

Programmet til hvert semester lægges til
rette af FUs fagligt bredt sammensatte pro-
gramudvalg, hvis medlemmer foruden plig-
ten til at udfinde forelæsningsemner og skaf-
fe forelæsere påtager sig et vist ansvar for
forelæsningernes forløb, og bl. a. aktivt del-
tager ved de enkelte seriers åbning og luk-
ning.

Til hvert af universitetskurserne er knyttet
en studieleder, der i samarbejde med kursets
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lærer(e) lægger undervisningen til rette, ud-
vælger deltagerne på grundlag af de udfyldte
ansøgningsskemaer og i det hele står som den
fagligt og pædagogisk ansvarlige for den ofte
krævende kursusundervisning.

Studielederne samles med mellemrum til
drøftelse af fælles problemer.

Sprogundervisningen administreres fra kon-
toret i nøje samråd med en blandt sprog-
lærerne udpeget erfaren leder. De enkelte
sproglærere - overvejende studerende på
fremskredent studium - udvælger deltager-
ne på grundlag af de indsendte ansøgnings-
skemaer. Også sproglærerne afholder med
mellemrum fællesmøder, hvor pædagogiske
og andre til sprogundervisningen knyttede
problemer drøftes; lejlighedsvis sker disse
drøftelser med deltagelse af en af fagprofes-
sorerne.

Til alle tre omtalte aktiviteter er kontoret
til rådighed med henblik på udarbejdelse
af duplikeret undervisningsmateriale, hvilket
FUs lærere i rig udstrækning gør brug af.

3. Folkeuniversitetet i Århus, Kursusvirk-
somheden.
Nye vedtægter er under udarbejdelse, iflg.
hvilke de to institutioner smeltes sammen til
en enhed, og det egentlige ansvar for folke-
universitetsarbejdet i Århus placeres i præsi-
diet, som vælges af henholdsvis lærerforsam-
lingen ved Århus universitet (1 repræsentant
for hvert fakultet) og Århusstudenternes
kursusvirksomhed (2 repræsentanter). Den
daglige ledelse forestås af en administrator.
Lokalerne er på Århus universitet.

Økonomi.
Folkeuniversitetsudvalgets budget er på ca.
140.000 kr.

Det direkte statstilskud er 104.000; for-
eningernes bidrag er ca. 36.000. FU i Kø-
benhavns samlede budget er ca. 268.000.

Statstilskuddet udgør 75.000, andre of-
fentlige tilskud (herunder tilskud ifølge af-
tenskoleloven) ca. 73.000, afgifter fra delta-
gere og FU-medlemmer ca. 120.000.

Folkeuniversitetet i Århus. Budget ca.
59.000.

Statstilskud + tilskud fra FU-udvalget er
30.000.

Gebyrer til forelæsninger og universitets-

kurser er 12.000, mens de uden for tilskud
afholdte særkursus (c) har indbragt 17.000
kr.

Kursusvirksomheden i Århus har et sam-
let budget på ca. 140.000. Tilskud over af-
tenskoleloven er 90.000, mens ca. 50.000 ind-
går som deltagerafgift eller registreringsge-
byr.

Samlet oversigt:
Udgifter i alt: ca. 607.000 kr.
dækkes ved direkte statstilskud i alt 209.000
tilskud efter aftenskoleloven ca. . . . 150.000
deltager- og foreningsafgifter 235.000
andre tilskud ca 13.000

607.000

Det samlede antal undervisningstimer, som
Folkeuniversitetsvirksomheden bestrider, er
ca. 10.000 pr. år.

Skønsmæssigt er det samlede elevantal ca.
28.000, idet vi ansætter gennemsnitsdelta-
gelsen ved FU-udvalgets aktiviteter til 50-60.

Mål og ønsker.
Betydningen af den folkelige universitetsun-
dervisning i dens ovenfor skitserede former
skal ikke diskuteres i enkeltheder. Den sta-
digt voksende specialisering inden for viden-
skaberne og det deraf følgende voksende
svælg mellem forsker og lægmand gør kra-
vet om et møde mellem de to grupper i sam-
fundet bydende nødvendigt. Motivet for, at
forskere tager del i den folkeoplysende virk-
somhed i samfundet, har i de sidste årtier
forskudt sig på afgørende måde. Den ideali-
stisk-missionerende holdning, som tidligere
kunne karakterisere akademikerens engage-
ment i denne sag, er nu for en stor del af-
løst af bevidstheden om ikke blot en forplig-
telse, men tillige en menneskelig nødvendig-
hed for akademikeren selv at orientere så vid
en kreds som muligt om videnskabens ud-
vikling og resultater. Et universitet uden si-
deløbende folkeoplysende aktivitet vil derfor
i dag af mange føles som en anakronisme.

Samtidig bør det fremhæves, at karakteren
af den oplysning, Folkeuniversiteterne er i
stand til at give, imødekommer et behov, som
ikke kan tilfredsstilles ad anden vej. De al-
ment tilgængelige forelæsningsserier, hvor
forskeren for en bredere kreds »gør status«
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over sit emne, de mere dybtgående univer-
sitetskurser, hvor deltagerne gennem flere
semestres metodisk undervisning - som oftest
på universitetets institutter eller laboratorier
- under en videnskabeligt skolet lærer gøres
fortrolige med selve forskningens håndværk
og får lov til at præstere selvstændigt ar-
bejde, samt de talrige sprog- og studiekurser,
hvor dygtige studerende og kandidater (som
et nyttigt pædagogisk supplement til studiet)
giver deres kundskaber videre, udgør i sam-
let helhed en overbygning på den eksisteren-
de folkeoplysning i Danmark. Det er klart,
at såvel FU-udvalget som folkeuniversiteter-
nes virksomhed i praksis på de enkelte punk-
ter kommer til at løbe parallelt med eller
lejlighedsvis skærer de andre oplysningsinsti-
tutioners virkeområder. Anderledes kan det
ikke være. Men ved sin målsætning er FU-
virksomheden karakteriseret ved det specielle
bidrag, som universiteterne gennem deres læ-
reres særlige uddannelse og indsigt alene er
i stand til at yde i folkeoplysningens sag.

Et udvidet samarbejde mellem folkeuni-
versitets-institutionerne og de øvrige oplys-
ningsorganisationer må derfor også være i
alle parters interesse. En beskeden begyndel-
se er gjort ved de i foråret 1963 etablerede
»kontaktmøder« mellem Københavns Folke-
universitet og en række oplysningsorganisa-
tioner, men samarbejdet bør sikkert intensi-
veres og i højere grad konkretiseres.

For den kreds, som nu er drivkraften bag
den folkelige universitetsundervisning i Dan-
mark, er det magtpåliggende, både at der
sikres tilstrækkelige midler til arbejdets vi-
dereførelse og udbygning, og at folkeuniver-
sitetsarbejdet på en langt mere betryggende
måde end hidtil bringes ind under lovfæstede
rammer.

Gennem de forløbne år har såvel FU-
udvalget som de enkelte folkeuniversiteter
måttet opleve en række økonomiske kriser.
Trods al velvilje og forståelse på tinge for
sagen og øgede tilskud er de økonomiske ram-
mer for snævre og dækker kun nødtørftigt
det eksisterende behov. Mulighederne for
eksperimenter og for nye fremstød - navnlig
i landsarbejdet - er med de nuværende til-
skud for ringe.

De økonomiske vilkår er tillige i allerhøje-
ste grad administrativt hæmmende. Den or-
ganisatoriske og administrative side af folke-

universitetsarbejdet har været og er stadig
for en ikke uvæsentlig del afhængig af helt
frivillig og vederlagsfri indsats fra enkelte
universitetslæreres side. For en tid er dette
vel rimeligt og gennemførligt, men ikke på
længere sigt.

Dersom folkeuniversitetsvirksomheden skal
trives og udvikle sig videre som et levende
bindeled mellem universiteterne og de højere
læreanstalter på den ene side og den øvrige
samfundsverden på den anden, vil bl. a. føl-
gende foranstaltninger blive nødvendige:

1. Forøgelse af de midler, der fra staten ydes
som tilskud til folkeuniversitetsundervis-
ningens to primære aktiviteter: forelæs-
ninger og universitetskurser. En lovfæstet
tilskudsordning inden for eller i tilknyt-
ning til aftenskoleloven bør tilstræbes.

2. Den administrative del af folkeuniversi-
tetsvirksomheden bør omlægges, således at
den indpasses i de respektive universite-
ters administration under rektorernes au-
spicier. Denne omlægning vil gøre den
folkelige universitetsundervisning til en in-
tegrerende del af universiteternes virke-
områder og vil i hvert fald for Køben-
havns vedkommende kræve en ændring i
FUs styrelses struktur. Det vil formentlig
også på længere sigt blive nødvendigt at
oprette særlige stillinger som »studierek-
torer« i FU-virksomheden.

Afsluttende skal fremføres et indtrængende
ønske vedrørende de af folkeuniversiteterne
gennemførte universitetskurser (ved de to
universiteter tilsammen ca. 20 pr. år) : Det
af ministeriet fastsatte minimumstal på 40
deltagere pr. hold bør af indlysende pæda-
gogiske grunde nedsættes. 25 eller højst 30
vil være passende som minimum. Lejligheds-
vis bør man have mulighed for at sænke del-
tagerantallet yderligere.

Studielederne og lærerne ved disse kur-
ser klager bestandigt over de store hold og
vanskeligheden ved at gennemføre en effek-
tiv undervisning med så mange deltagere.
En nedskæring som foreslået af det kræve-
de deltagerantal vil kun betyde en forøgelse
af statstilskuddet på ca. 15.000 kr. pr. år til
denne aktivitet.

Endelig skal det nævnes, at Folkeuniversi-
teterne med de gældende vilkår ingen mu-
lighed har for selvstændig publikationsvirk-
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somhed. Det for to år siden ved privat gave gaven vil formentlig kunne løses på frugtbar
startede »Folkeuniversitets Bibliotek« har vis gennem et tværorganisatorisk samarbejde
endnu for løst et grundlag og arbejder med inden for dansk folkeoplysning, hvor der sy-
for små oplag. Grundbøger til brug for kur- nes at være et udbredt og udækket behov
ser og studiekredse savnes stærkt, men op- for populærvidenskabelige grundbøger.

August 1963.

Henrik Glahn.
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BILAG 17.

Status pr. 1/12 1964 i arbejdet med statskontrol af brevskoler.

I. Bekendtgørelsen af 10. januar 1962 - om
tilsyn med brevskoleundervisning.
A. Bedømmelsesgrundlag og omfang.
B. Bedømmelsens problemer og praksis.
G. Vilkår for statskontrol.

II. Ansøgninger om statskontrol.

III. Statskontrollerede brevskoler.
A. Teknisk Korrespondanceskole (TK-

skolen).
B. Danmarks Brevskole.
G. Indendørs Arkitekt Akademiet.
D. Landbrugets Brevskole.
E. AOF-brevskolen.
F. Brevskolen i Tåstrup.

IV. Godkendte brevskolekursus.

V. Forespørgsler om statskontrollens betin-
gelser.

Den 1. december 1964.

P. D. V.
David Pedersen.

/Joh. Brinth.

I . B e k e n d t g ø r e l s e n af
10. j a n u a r 1 9 6 2 — o m t i l s y n m e d

b r e v s k o l e u n d e r v i s n i n g .

Udsendelsen af undervisningsministeriets be-
kendtgørelse om tilsyn med brevskoleunder-
visning af 10. januar 1962 betegnede det før-
ste resultat af det praktiske arbejde i tilknyt-
ning til de ved bekendtgørelser af 14. juli
1960 og 31. oktober 1960 åbnede muligheder
for statskontrol af brevskoler.

I bekendtgørelsen af 10. januar 1962 fast-
sættes vilkårene for at opnå ret til at føre
betegnelsen statskontrolleret.

A. Bedømmelsesgrundlag og omfang:
Bedømmelsen af en brevskoles mulighed
for at opnå ret til at føre betegnelsen stats-
kontrolleret omfatter følgende områder:

1) Materialer og undervisning.

a) Materialets omfang.
(Er stoffet tilstrækkeligt for en ind-
læring? Er det inddelt i afsnit af
passende længde?)

b) Materialets kvalitet.
(Kan man lære af det? Er det sag-
ligt korrekt?)

c) Lærerens egnethed.
(Faglige og pædagogiske kvalifika-
tioner) .

d) Undervisningens kvalitet.
(Drives undervisningen i øvrigt på
pædagogisk forsvarlig måde?)

2) Undervisningens forhold til erhvervsliv
og øvrige uddannelsesbillede, specielt:
Hvis kurset sigter mod offentlige eller
af det offentlige godkendte eksaminer,
har eleverne da mulighed for at blive
indstillet til vedkommende eksamen?

3) Forholdet mellem elever/elevemner og
brevskole:

a) Er skolens reklame hæderlig?
Henvender reklamen sig til de sam-
me, som kurset henvender sig til,
herunder specielt: Kan de elevem-
ner, reklamen sigter på, magte kur-
set?
Holder materiale og undervisning,
hvad reklamen lover?

b) Giver skolen vildledende eller mis-
visende oplysninger med hensyn til
undervisningens gennemførelse el-
ler målet for denne?
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c) Er skolens opsigelsesbetingelser ri-
melige?
(Kan eleven løses fra sin indmel-
delse på økonomisk rimelige vil-
kår?)

B. Bedømmelsens problemer og praksis:
Det praktiske arbejde i tilknytning til be-
kendtgørelsen er udøvet af direktoratet for
ungdomsundervisningen i nært samarbej-
de med følgende faglige myndigheder:

Direktoratet for folkeskolen og semina-
rierne.
Direktoratet for gymnasieskolerne.
Statens Tilsyn med handelsskolerne.
Tilsynet med den tekniske undervis-
ning.
Navigationsdirektoratet.

Den pædagogiske vurdering er foretaget
ud fra såvel almenpædagogiske som sær-
lige brevskolepædagogiske principper, og
den faglige vurdering er søgt gennemført
ud fra et ønske om at fastslå den brev-
skolefaglige standard som værende iden-
tisk med det samlede uddannelsessystems
standard i øvrigt.

Ved vurdering af lærernes egnethed og
undervisningens kvalitet er anlagt lignen-
de fælles uddannelsesmæssige principper.
Fastsættelsen af en norm for begrebet ri-
melige opsigelsesbetingelser er sket efter
en grundig prøvelse, hvori en lang række
myndighedsområder har været impliceret.

C. Vilkår for statskontrol.
Meddelelsen om ret til at føre betegnelsen
statskontrolleret er herefter, henset til det-
te punkt, givet på følgende vilkår:
1) at kursusafgiften for deltagelse i sko-

lens brevskoleundervisning opkræves i
rater, der - bortset fra raten ved ind-
meldelsen — alle er lige store og lige-
ligt fordelt over den for vedkommende
kursus gældende normale gennemfø-
relsestid,

2) at raten ved indmeldelsen til brevsko-
lekursus højst omfatter 2 normalrater
for vedkommende kursus,

3) at den i kursusafgiften evntuelt indbe-
fattede betaling for lærebøger og sær-
lige hjælpemidler, som eleverne mod-

tager til ejendom, særskilt specificeres
i de af skolen udstedte kvitteringer for
kursusafgiftens erlæggelse eller i en
særlig opgørelse,

4) at eleverne på skolens brevskolekursus
til enhver tid kan opsige kursus med
to måneders varsel til den 1. i en må-
ned,

5) at eleverne på skolens brevskolekursus
til enhver tid kan opsige kursus uden
varsel, såfremt opsigelsen er motiveret
med dokumenteret sygdom, arbejdsløs-
hed eller anden eleven utilregnelig år-
sag, således at kursusafgiften bortset
fra forfaldne rater i sådanne tilfælde
bortfalder straks,
°g

6) at skolen, såfremt opsigelse af kursus
finder sted i tilfælde, hvor kursusafgif-
ten er forudbetalt helt eller delvis af
eleven, refunderer eleven differencen
mellem det erlagte beløb og det beløb,
som eleven efter foranstående regler i
alt skulle have erlagt, såfremt kursus-
afgiften var blevet erlagt i normale
rater.

Det bemærkes, at det endvidere er en for-
udsætning:
7) at skolen tilstiller eleverne på igang-

værende kurser meddelelse om foran-
stående vilkår, - og

8) at skolen for nye kursers vedkommen-
de alene modtager skriftlige indmel-
delser på blanketter, hvorpå opsigelses-
og betalingsvilkår findes aftrykt.

I forbindelse med bedømmelsen af brev-
skolernes enkelte kursus har man fundet
det hensigtsmæssigt at arbejde med to for-
mer for godkendelse: en »normal-godken-
delse« og en tidsbegrænset godkendelse af
enkeltkurser. Gennem denne praksis gives
der direktoratet mulighed for at imøde-
komme et - formodet - ønske fra brev-
skolerne om en praktisk og økonomisk
rimelig afviklings- eller omarbejdelsespe-
riode, ligesom det er direktoratets opfat-
telse, at statskontrolfunktionen gennem en
sådan praksis skulle have mulighed for at
bevæge sig fra en ren kontrolfunktion over
i en mere medarbejdende funktion over
for de implicerede brevskoler. Med be-
væggrund i denne tankegang har man
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endvidere i tilfælde, hvor det er fundet
hensigtsmæssigt, viderebefordret til brev-
skolerne enkeltbemærkninger om konklu-
sioner i tilknytning til bedømmelsen af en-
keltkurser.

Det er direktoratets opfattelse, at man
gennem denne praksis har opnået dels en
bredere mulighed for at mildne eventuelle
divergerende pædagogiske opfattelser mel-
lem kursusforfatter, brevskole, faglig myn-
dighed og direktoratet, dels principielt et
bredere arbejdsgrundlag for alle implice-
rede parter.

I I . A n s ø g n i n g e r o m
s t a t s k o n t r o l .

Tre brevskoler, nemlig:

Danmarks Brevskole, Svanemøllevej 77,
Hellerup,

Teknisk Korrespondanceskole (TK-sko-
len), Dronningens Tværgade 21,
København K, og

Indendørs Arkitekt Akademiet,
Dronningens Tværgade 21,
København K.

har indtil nu (1. december 1964) ansøgt om
statskontrol.

Tre brevskoler, nemlig:

AOF-brevskolen, Linnesgade 14, K.
Brevskolen i Tåstrup, Jernbanealle 25,

Tåstrup, og
Landbrugets Brevskole, Rolighedsvej 26,

København V.

har i konsekvens af den hidtidige status som
tilskudsberettiget fået de aktuelle tilskudsan-
søgninger behandlet som omfattende såvel til-
skud som statskontrol.

I I I . S t a t s k o n t r o l l e r e d e
b r e v s k o l e r .

A. Teknisk Korrespondanceskole (TK-sko-
len), Dronningens Tværgade 21 Kbh. K.,
- er pr. 21. november 1963 meddelt ret til
at føre betegnelsen statskontrolleret.

B. Danmarks Brevskole,
Svanemøllevej 77, Hellerup,
- er pr. 14. november 1963 meddelt ret til
at føre betegnelsen statskontrolleret.

C. Indendørs Arkitekt Akademiet,
Dronningens Tværgade 21, Kbh. K.,
- er pr. 23. november 1964 meddelt ret til
at føre betegnelsen statskontrolleret.

D. Landbrugets Brevskole,
Rolighedsvej 26, Kbh. V.,

- er godkendt som tilskudsberettiget samt
- pr. 12. november 1964 - meddelt ret til
at føre betegnelsen statskontrolleret.

E. AOF-brevskolen,
Linnesgade 14, Kbh. K.,
- er godkendt som tilskudsberettiget samt
meddelt ret til at føre betegnelsen stats-
kontrolleret.

F. Brevskolen i Tåstrup,
Jernbaneallé 25, Tåstrup,
- er godkendt som tilskudsberettiget samt
meddelt ret til at føre betegnelsen stats-
kontrolleret.

IV. G o d k e n d t e
b r e v s k o l e k u r s u s .

Godkendelserne omfatter for de enkelte skoler
følgende kursus:

A. TK-skolen:

TT Teknisk tegning 1-3.
M I Almindelig regning og simpel ma-

tematik.
M II Matematik for uddannede radio-

teknikere.
R 3 Kursus i radioteknik.
F 1 Kursus i fjernsynsteknik.
TR I Transistorkursus.

B. Danmarks Brevskole:

Kursus nr. 100 Dansk forkursus.
- 101 Dansk I.
- 102 Dansk II.

- - 105 Teknisk dansk.
- - 110 Den nye retskrivning.
- - 111 Dansk grammatik.
- - 112 Dansk tegnsætning.

- 130 Håndskrift.
- - 140 Formskrift.

- 200 Enkelt bogholderi.
- 201 Dobbelt bogholderi I.
- 205 Dobbelt bogholderi II.

207 Gennemskrivningsbogfø-
ring.
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Kursus nr. 209 Revision. Kursus nr. 442 Tysk handelskorrespon-
- - 211 Regnskabsvæsen. dance II.
- - 213 Landbrugsbogholderi. - - 443 Tysk handelskorrespon-
- - 220 Maskinskrivning. dance III.

- 225 Stenografi I. - - 501 Fransk I.
226 Stenografisk repetitions- - 502 Fransk II.

kursus. - - 503 Fransk III.
- 227 Stenografi II. - 506 Fransk tekstlæsning.
- 228 Stenografi III. - 525 Franske stile I.
- 229 Engelsk stenografi. - - 528 Franske stile II.

- - 230 Dansk handelskorrespon- - - 541 Fransk handelskorrespon-
dance. dance.

- 235 Handelslære. - - 601 Spansk I.
- - 237 Handelsregning. - 602 Spansk II.

- 240 Reklame. - - 603 Spansk III.
- 245 Skilteskrift. - - 605 Spanske stile.
- 301 Engelsk I. - - 607 Spansk handelskorrespon-
- 302 Engelsk II. dance.
- 303 Engelsk III. - 621 Italiensk I.
- 306 Engelsk tekstlæsning. - - 622 Italiensk II.

- - 311 First Steps in English. - - 641 Esperanto I.
- 315 Speak English. - - 642 Esperanto II.

- - 316 Read English I. - - 661 Latin for begyndere.
- - 317 Read English II. - - 669 Latin for viderekomne.
- - 319 Write English. - - 700 Forkursus i regning.

320 We Translate a Book. - 701 Praktisk regning.
- 321 Engelsk grammatik A. - - 721 Forkursus i geometri.

- - 322 Engelsk grammatik B. - - 731 Aritmetik for begyndere.
- - 325 Engelske stile 0. - 741 Geometri for begyndere.
- - 326 Engelske stile I. - 782 Regning med regnestok.
- - 327 Engelske stile II. - - 801 Moderne bilkursus.

- 328 Engelske stile III. - 813 Navigation og skibsmotor-
- 330-333 Engelske stile IV. lære.
- 341 Engelsk handelskorres- - 831 Kedelpasning -f regning

pondance I. for kedelpassere.
- 342 Engelsk handelskorres- - 841 Fysik.

pondance II. - - 845 Kemi.
- - 343 Engelsk handelskorres-

pondance III. C. Indendørs Arkitekt Akademiet:
- 345 Merkantilt engelsk. Kursus nr. G Geometri og projektions-
- 355 Teknisk engelsk. tegning.
- 401 Tysk I. - - H Frihåndstegning.
- 402 Tysk II. - P Perspektivtegning.
- 403 Tysk III. - I Uddannelseskursus for

- - 406 Tysk tekstlæsning. indendørsarkitekter.
- 421 Tysk grammatik. - - B Hobby-kursus i boligindret-
- 425 Tyske stile 0. ning.
- 426 Tyske stile I.

- - 427 Tyske stile II. L\ Landbrugets Brevskole:
- 428 Tyske stile III. Kursus nr. B 1. Dansk med landbrugs-

- - 429 Tyske stile IV. opgaver.
- - 441 Tysk handelskorrespon- - - B 2. Regning med landbrugs-

dance I. opgaver.
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Kursus nr. B 4. Engelsk for landmænd.
- - B 6. Markers opmåling og

inddeling.
- - G l . Praktisk regnskabsføring

i landbruget.
- - G 3. Fortsættelseskursus i

regnskabsføring.
- - G 4. Overtagelse af landejen-

dom.
- G 7. Bogholderi.

- - D l . Landbrugets kulturplan-
ter.

- D 2. Gødningen og dens
anvendelse.

D 3. Plantesygdomme og
skadedyr.

- - E l . Grundlaget for fodrings-
læren.

- - E 2. Malkekvægets fodring.
- - E 7. Svinehold.

- E 9. Fjerkræhold.
- E 15. Biavl.

E. AOF-brev skolen:
Regning for begyndere.
Regning for viderekomne.
Dansk for begyndere.
Dansk for viderekomne.
Bogføring.
Arbejdsforhold, historisk og aktuelt.
Tidsstudie ABC.

Samarbejdsudvalg, realitet eller narresut?
Arbe j derbesky ttelse.
Moderne møder.
Kommunen er Deres.
Får vi nok for pengene?

F. Brevskolen i Tåstrup:
Dansk I—II.
Ny retskrivning.
Regning I—II.
Skrivning I—II.
Regnskabsføring.
Esperanto.
Engelsk I-III .
Tysk I-II.

V . F o r e s p ø r g s l e r om
s t a t s k o n t r o l l e n s b e t i n g e l s e r .

Fire brevskoler, nemlig:
Instituttet til uddannelse af tekniske assi-
stenter, Vanløse,
Teknisk Institut, Hellerup,
Akademisk Brevskole, Badstuestræde,
København K, og
NKI-skolen, Gutenberghus, Mønter-
gade 1, København K*),

har på forskellig måde forhørt sig om stats-
kontrollens betingelser.

*) I fortsættelse af direktoratets »status pr.
1/12 1964 i arbejdet med statskontrol af brev-
skoler« udsendte direktoratet til samtlige ung-
domsnævn, højskoler, landbrugsskoler, efter-
skoler, pressen m. fl. meddelelse om, at NKI-
skolens danske afdeling, NKI-skolen A/S,
Gutenberghus, Møntergade 1, København K.,
pr. 30. november d. å til direktoratet for ung-
domsundervisningen havde indgivet ansøg-
ning om godkendelse som statskontrolleret

brevskole og ved skrivelse af 8. ds. erklæret
sig indforstået med at overholde de i status
nævnte betingelser for opsigelse af kurser
m. v.

Den faglige bedømmelse af NKI-skolens
undervisningsmateriale vil formentlig vare
1-1V2 år, og spørgsmålet om skolens godken-
delse som statskontrolleret brevskole vil såle-
des først kunne finde en endelig løsning til
den tid.
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AFTENSKOLEUDVALGET BILAG 18.

København, den 18. december 1964.

Til læreruddannelsesudvalget.

Det af undervisningsministeren nedsatte af-
tenskoleudvalg, der har til opgave at over-
veje voksenoplysningens struktur, vilkår og
fag og fremkomme med forslag herom med
henblik på den forestående revision af loven
om ungdomsskoler og aftenskoler m. v., fin-
der det ønskeligt, at seminariernes uddannel-
sesprogram tager sigte også mod voksenun-
dervisningen og oplysningsarbejdet.

Med henblik herpå skal man anføre føl-
gende :

A. Den for alle lærerstuderende obligatoriske
undervisning.
1. Praktisk skolegerning: bør omfatte un-

dervisning i voksenundervisningens me-
todik og undervisningsformer, herunder
bibliotekskundskab med henblik på bib-
lioteksbetjening af voksne.

2. Pædagogik og psykologi: bør omfatte
de væsentligste træk af følgende pro-
blemkredse :
a. Forskelle og ligheder mellem børne-

undervisning og voksenundervisning
med hensyn til indlæringsmulighe-
der, motivation, deltagerkategorier
og arbejdsformer (herunder ledel-
sesformer).

b. Årsager til tilslutning og frafald i
voksenundervisning og folkeoplys-
ning psykologisk belyst.

c. Arbejdsformer i voksenundervisning
pædagogisk-psykologisk belyst.

B. Linieuddannelsen.
1. Som en integrerende del af enhver li-

nielæsning bør indgå voksenundervis-
ningens særlige problemer for vedkom-
mende fag, især inden for de manuelle
fag, de musiske fag og sprogundervis-
ningen.

2. Lærerstuderende bør på lige fod med

anden linielæsning kunne vælge (ung-
doms- og) voksenundervisning.

Undervisningen må omfatte:
a. Orientering om oplysningsformerne,

deres indhold og muligheder.
b. Orientering om de for lærerens ar-

bejde væsentlige dele af love, be-
kendtgørelser m. v.

c. Orientering om leder- og nævnspro-
blemer.

d. Voksenundervisningen psykologisk
belyst:
1. Overblik over undervisningssitua-

tionen, d. v. s. forholdet mellem
målsætning, fagets indhold, un-
dervisningsmidler og arbejdsfor-
mer i voksenundervisning (folke-
oplysning) med særligt henblik på
forskelle og ligheder mellem un-
dervisning af børn og undervis-
ning af voksne.

2. Voksenundervisningens deltager-
kategorier psykologisk belyst.

3. Indlæringsmuligheder hos børn,
unge og voksne psykologisk belyst.

4. Benyttelse af forskellige motivati-
onsformer i undervisning af vok-
sne pskologisk belyst, herunder til-
lige årsager til tilslutning og fra-
fald i voksenundervisning og fol-
keoplysning.

5. Benyttelse af forskellige arbejds-
former i voksenundervisning, her-
under undervisningsgruppen, og
ledelsesformer psykologisk belyst.

e. Bibliotekskundskab med henblik på
biblioteksbetjening af voksne.

C. Fri læsning.
Mulighederne for etablering af voksenun-
dervisning som fri læsning bør udvides, så-



ledes at udvalgte emner inden for det un-
der B. 2 litra d. nævnte område kan gøres
til genstand for fri læsning.

Da aftenskoleudvalget er bekendt med,
at læreruddannelsesudvalget har afsluttet
sine overvejelser vedrørende den obligato-
riske undervisning, går man ud fra, at det
foran under A. skitserede forslag af tids-

Hi 1

mæssige grunde ikke nu kan gøres til gen-
stand for læreruddannelsesudvalgets over-
vejelser.

Det er derimod aftenskoleudvalgets håb,
at læreruddannelsesudvalget i erkendelse
af behovet for velkvalificerede lærere i op-
lysningsarbejdet med velvilje vil se på de
foran under B. og C. skitserede forslag.

P. U. V.

David Pedersen,
formand.
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