
Nedsat deltagerbetaling for deltagere fra Aarhus Kommune 
Tilskudsordning for arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede, øvrige (personer i alderen 60 til 65/67 
år uden arbejdsindtægt) samt studerende / lærlinge. 

Aarhus Kommune giver et lille tilskud (kr 50.-) til ovennævnte gruppers deltagerbetaling ved undervisning m.v., når følgende 
betingelser er opfyldt:  

Deltageren skal være tilmeldt folkeregisteret i Aarhus Kommune, opgive CPR-nr. (eller fødselsdata og fuldstændig postadresse) 
samt dokumentere / attestere, at pågældende er omfattet af tilskudsordningen. 

NB: Deltagerne skal ved tilmeldingen dokumentere, at de er berettigede til at modtage det ekstraordinære tilskud: Første 
mødegang medbringes nedenstående bevis i original samt en fotokopi, som afleveres til kursusleder.  

Tilskudsordningen omfatter: 

Arbejdsledige:  

Arbejdsledige skal som hovedregel være tilmeldt Jobcenter Aarhus og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Ordningen gælder tillige for sygemeldte arbejdsledige og arbejdsledige på barselsorlov, såfremt de pågældende kan dokumentere, 
at de var arbejdsledige ved sygdommens eller barselsorlovens indtræden samt ledige visiteret til Flexjob. 

Ledige skal ugentlig bekræfte ledighed på Jobnet. Den ledige får ved den elektroniske bekræftigelsesprocedure en kvittering, der 
skal anvendes som dokumentation til at opnå nedsat deltagerbetaling i aftenskolen. Aftenskolen skal opbevare en kopi af denne 
dokumentation og fremvise den ved stikprøvekontrol. 

Pensionister:  

Ved pensionister forstås folkepensionister og førtidspensionister. Pensionister skal over for foreningen forevise dokumentation for 
sidste pensionsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik for pensionister eller DSB-stamkort for pensionister sammen 
med sygesikringsbevis. Folkepensionister kan nøjes med at forevise sygesikringsbevis, personnummer- bevis, kørekort 
eller pas som dokumentation. Personer på delpension er ikke omfattet af ordningen. 

Efterlønsmodtagere:  

Efterlønsmodtagere skal over for foreningen forevise dokumentation for sidste efterlønsudbetaling, abonnementskort fra 
Midttrafik for efterlønsmodtagere eller DSB-stamkort for efterlønsmodtagere sammen med sygesikringsbevis. Personer på 
delefterløn er ikke omfattet af ordningen. 

Handicappede:  

Handicappede i forhold et konkret emne skal ved tilmelding underskrive en handicaperklæring for at være omfattet af 
tilskudsordningen. Det er altså ikke nok at man er ’handicappet’ – men det skal et hæmmende handicap i forhold til emnet - altså 
som i dette tilfælde noget som i væsentlig grad hæmmer kursisten i indlæringen af det italienske sprog. 

Øvrige:  

(personer i alderen 60 til 65/67 år uden arbejdsindtægt)  Ørige skal en gang årligt underskrive en erklæring om at vedkommende er 
mellem 60 og 65/67 år og at vedkommende ikke har arbejdsindtægt. Erklæringen skal indeholde oplysning om navn, CPR-nr. (eller 
fødselsdata og fuldstændig postadresse) samt dato og underskrift. Det skal endvidere fremgå af erklæringen, at der vil blive 
foretaget stikprøvekontrol af rigtigheden af oplysningerne. 

 Studerende og lærlinge: 

Studerende skal være i besiddelse af gyldigt studiekort samt være optaget på en SU-berettiget uddannelsesinstitution. 
Medbring kopi Lærlinge skal fremvise en uddannelsesaftale. Medbring kopi 

Personer der gør brug af de forskellige orlovsordninger er ikke omfattet af tilskudsordningen. 


