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KAPT – Københavns Aftenskole

på Tegnsprog er en frivillig

forening som driver aftenskolen

KAPT. Foreningen KAPT blev

oprettet den 17. juni 2020 i

København, og får tilskud til

underviser- og skolelederløn fra

Københavns kommune efter

folkeoplysningsloven. 

Bevidsthed om brug af dansk tegnsprog med Bo Hårdell med 20
deltagere.
Madlavnings med Magnus Holstein Madsen med 12 deltagere.
Yoga med Inger Caludan med 12 deltagere.
Hvem arver mig med Anne Vikkelsø med 12 deltagere. 

KAPT har i 2021 været præget af den omfattende proces det har været at
starte aftenskolen op. Vi indser at driften af aftenskolen er lig med ren
business. 

Vi skal have bedre kendskab til markedsføring og økonomistyring. 

KAPT har afholdt følgende kurser: 

Vi har måttet aflyse mange andre kurser pga. for få tilmeldinger. De
aflyste kurser er bl.a.: 
Julepyntskursus, tegnsprog for begyndere og tegnsprog for let øvede
samt malekursus. 

Det er forsøgt at etablere andre kurser som ikke blev til noget, da vi ikke
kunne skaffe undervisere, eller adspurgte undervisere har takket nej.



BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af formand Janne Boye Niemelä, næstformand Jette Zehntner, kasserer Dan

Olvhøj, bestyrelsesmedlem Ditte Gaarde Zohnesen og bestyrelsesmedlem Kim Støvring samt

suppleant Line Bisgaard. Vi har afholdt 12 bestyrelsesmøder i 2021. 

ØKONOMI

Regnskabet for 2021 viser et overskud på 12.223,09 kr. hvilket glæder os. Det er vores mål at spare op

til evt. fremtidige uforudsete udgifter. Der er modtaget tilskud på i alt 6.627,65 kr. for 2021.

GODKENDELSE AF HANDICAPUNDERVISNING

Bestyrelsen har haft et møde med Københavns kommunes folkeoplysningsforvaltning om mulighed

for at få tilskud til handicapundervisning. Vi har nu fået dette godkendt.

Et af vores argumenter for handicapundervisning har været at døve tegnsprogstalere er en lille

målgruppe, hvilket gør det svært at gennemføre kurser på ordinære vilkår, hvor deltagerantallet er

min 12.

Godkendelsen betyder, at vi fremadrettet kan oprette mindre hold uden økonomiske konsekvenser.

SKOLELEDER

På baggrund af de mange aflyste kurser har bestyrelsen ikke turdet ansætte en skoleleder. 

Det skyldes at KAPT skal returnere den del af tilskuddet til Københavns kommune for ikke-afholdte

kurser og foredrag, hvilket igen også ville betyde at KAPT hænger på lønudbetaling til skolelederen

hvis vi ansætter, uden indtægt. 

Vi planlægger at ansætte en skoleleder når vi føler os trygge og sikre på at de planlagte kurser i 2022

kan blive gennemført. 

Vi er i dialog med en eventuel skoleleder.

DEBATSKABENDE AKTIVITETER

På grund af coronapandemien har vi ikke kunnet gennemføre debatskabende aktiviteter, hvilket er

et krav fra Københavns kommune. Vi har skrevet til Københavns kommune med forklaring på

hvorfor vi ikke har gennemført. Vi håber på forståelse,  da vi ikke kan være de eneste med denne

type udfordringer i Coronapandemien.   


