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Vi glæder os til at se dig på Frederiksberg Aftenskolen 
 

Frederiksberg Aftenskolen hylder princippet om at frigøre kreativitet og livskraft gennem fælles oplevelser. 

Det kan gøres på et utal af måder og én af de virksomme, er den oldgamle kunst at lytte til en god mundtlig 

fortælling, debattere og reflektere. Sammen bliver vi klogere på mange finurlige områder – og med de 

bedste oplægsholdere og lærere, der inspirerer til at lære mere, får vi sammen gode oplevelser. Året 2022 

byder på en perlerække af oplevelser og kurser - sammensat til både Sans & Samling – når Frederiksberg 

fortæller. 

Nedenfor kan du læse om nogle af de praktiske spørgsmål der kan være vedr. deltagelse i forløbene på 

Frederiksberg Aftenskolen. 

Er forløbet mon noget for mig? 

Her skal du blot ringe og tale med personalet på kontoret. De kan fortælle dig mere om kurset og de kan 

give dig svar på dine spørgsmål og hjælpe dig. Ring: 3811 2100 eller 2916 6467. 

 

Kommer holdet i gang? 

Forudsætningen for, at et hold kommer i gang, er at der er tilmeldinger nok. Hvis der er for få tilmeldte, kan 

økonomien ikke hænge sammen, og holdet bliver ikke sat i gang. MEN selv om der ikke er tilmeldinger nok, 

aflyser vi ikke bare automatisk. I stedet udsættes undervisningsstarten en uge eller to, og der gøres en 

ekstra indsats for at skaffe flere tilmeldinger. Du er derfor meget velkommen til at tage en god ven med 

under armen. 

 

Særlig tilrettelagt undervisning/Hensyntagende 

Hvis du ønsker at deltage på et hold med hensyntagende undervisning, skal du udfylde og underskrive en 

handicaperklæring eller h-erklæring, som vi kalder det. 

Frederiksberg kommune giver et forhøjet tilskud til denne form for undervisning, så derfor skal du angive, 

hvorfor du har behov for det. Dit handicap eller din skavank kan være kronisk eller midlertidig, men skal 

være relevant i forhold til det, der skal undervises i.  

 

Fortrydelse inden første undervisningsaften 

Du kan fortryde en tilmelding indtil 10 dage før kursusstart. Du kan blive flyttet til et andet tidspunkt eller 

et helt andet kursus. Du kan også få pengene tilbage, dog minus et administrationsgebyr på 60 kr. 

 

Undervisningen begynder 

Vi lægger løbende holdstart op på hjemmesiden – og der er typisk opstart på et nyt år i august/september. 

Sæsonen slutter omkring juni måned. 

 

Første undervisningsaften 

Første undervisningsaften spiller en særlig rolle i aftenskolen. En af grundidéerne i den danske 

folkeoplysning og dermed i aftenskolernes undervisning er engagement både fra oplægsholdere, lærere og  
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deltagere. Der lægges altså op til, at deltagerne ikke bare kommer og sætter sig på deres stol for at tage 

imod, men at de involverer sig, giver læreren med- og modspil, stiller spørgsmål og debatterer. 

 

Lektioner og pauser 

En undervisningstime i aftenskolen er ikke det samme som en klokketime – vi kalder det en Lektion og den 

er på 55 minutter inklusiv 10 minutters pause. Når det hedder 55 min. inkl. pauser, skyldes det, at i 

folkeoplysningen er pauserne en del af "undervisningen". 

Det sociale samvær, gensidig inspiration og samtale er vigtige dele af aftenskolen, og på mange hold enes 

man om at samle pauserne sammen til én lang midtvejs, hvor man så får ekstra god tid til at snakke 

sammen. 

 

Foredrag 

Vi synes det er relevant at tilbyde foredrag. Det sætter debatterne i gang – det involverer og skaber mening 

i et fællesskab med andre mennesker. Tilmeldingsfristen til dem er en uge før. Som altid gælder tilmelding 

fra det tidspunkt, hvor vi modtager betalingen. 

 

Aflysning på grund af sygdom 

Det kan blive nødvendigt at aflyse med kort frist f.eks., hvis læreren bliver syg. Der bliver altid sat en 

aflysningsseddel op, men det er vigtigere, at du får besked, inden du når at tage afsted. Derfor beder vi 

altid om deltagernes telefonnumre, så der kan ringes besked eller sendes en SMS. Kursister, der ingen 

telefon har, får en e-mail. 

 

Erstatning for aflyste timer 

Kursisterne har krav på at få det antal undervisningstimer, de har betalt for. Derfor skal læreren altid 

tilbyde erstatningstimer, hvis en aften har måttet aflyses. Det sker som regel ved at forlænge kurset i sidste 

ende. Hvis der ikke er mulighed for det, prøver deltagerne og lærerne i fællesskab at finde et tidspunkt, så 

der kan undervises en ekstra gang i en uge. 

 

Lokaler 

Aftenskolernes undervisning foregår i Kursustrappens lokaler – på Kong Georgs Vej. 

 

Klager 

Hvis du har noget at klage over, er proceduren, at du kontakter Kursustrappens administration. Måske 

bliver du bedt om at sende en skriftlig klage. Under alle omstændigheder kommer administrationen med et 

svar. Er du ikke tilfreds med svaret, kan du sende klagen til formanden for Aftenskolen Kursustrappens 

bestyrelse, som sørger for, at bestyrelsen tager stilling. 

 

Velkommen til Frederiksberg Aftenskolen 

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

 

Skoleleder, Helle Bøtcher 


