Organisering af Madskoler i relation til dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere
Aktiviteten Madskoler afholdes af børne- og ungdomsorganisationen 4H i et ikke kommercielt samarbejde
med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 (se i øvrigt afsnit vedr. tilknytning til privat
erhvervsvirksomhed i relation til dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere). Aktiviteten har eksisteret
siden 2004.
Det overordnede formål med Madskoler er at lære børn om sund mad, kost og motion på en sjov, lærerig og
aktiverende måde.
Alle instruktører på Madskoler er frivillige. De frivillige på Madskoler har mange forskellige baggrunde. Det
kræver ingen særlige forudsætninger at blive frivillig på en Madskole – alle med ønsket om at bidrage til at
give børn lærerige oplevelser med mad, bydes velkommen.
Organisering
Alle Madskoler arrangeres af den frivillige folkeoplysende forening 4H (se www.4h.dk) og hver enkelt
Madskole er koblet op på enten en lokal 4H klub eller 4H’s landsorganisation. Alle frivillige på Madskoler er
tilknyttet 4H ligesom alle børn der deltager på Madskoler får et medlemskab til 4H for resten af året (med
mindre de har et sådan et forvejen eller de ej ønsker medlemskabet). De frivillige tilknyttes 4H og dækkes
derfor af 4H’s forsikring i tilfælde af, at noget skulle ske under Madskolen.
4H modtager alle indtægter tilknyttet Madskoler, herunder også børnenes deltagerbetalinger (se under
økonomi). 4H deltager i alle aspekter af Madskolers gennemførelse og det er 4H’s konsulenter /klubber der
har den daglige kontakt med børn, forældre og frivillige. 4H’s konsulenter er alle ansat af 4H og arbejder
fysisk på kontorer rundt om i landet (ofte i kontorfællesskaber, Landbocentre eller lignende). Eksempler på
opgaver for 4H’s konsulenter er sammensætning af frivillige instruktørgrupper, lave aftaler med skoler
omkring lån af lokaler, hjælpe de frivillige instruktørgrupper i gang og løbende bistå med sparring.
Landbrug & Fødevarer samt REMA 1000 støtter Madskoler som en del af deres CSR. Ingen af de to har
økonomisk vinding i Madskoler eller har på nogen måde andel i deltagerbetalingen til Madskoler.
•

•

Landbrug & Fødevarer bidrager til den landsdækkende koordinering og udgifterne forbundet
hermed. 4H og Landbrug & Fødevarer har sammen ansat en landsdækkende koordinator for
Madskoler – denne person har organisatorisk ansættelsesforhold hos Landbrug & Fødevarer.
Koordinatoren varetager landsdækkende koordineringsopgaver for Madskoler, som er aftalt mellem
4H og Landbrug & Fødevarer. Eksempler på opgaver for den landsdækkende koordinator er
udvikling af instruktørmaterialer, markedsføring, hjemmesidevedligeholdelse samt afholdelse af
instruktørkurser. Landbrug & Fødevarer stiller desuden en række af husets ressourcer og
kompetencer til rådighed for Madskole-aktiviteten, fx husets presseafdeling, web-afdeling,
økonomiafdeling og lignende.
REMA’s økonomiske støtte går hhv. til et tilskud direkte til de enkelte Madskoler (hvilket bidrager
til at holde deltagerbetalingen nede) samt til den strategiske videreudvikling af projektet. Ud over
den økonomiske støtte til Madskoler bidrager REMA 1000 med at udbrede kendskabet til Madskoler
via deres markedsføringskanaler.

Madskolers økonomi
Det økonomiske ansvar for Madskoler ligger hos 4H. Økonomien i forbindelse med de enkelte Madskolers
afholdelse drives udelukkende i 4H regi. Deltagerbetalingen fra børnene går ind på 4Hs landsorganisations
konto og det er herfra udlæg til frivillige samt alle udgifter tilknyttet gennemførelsen af de enkelte
Madskoler betales. I tilfælde af et overskud på den enkelte Madskole går dette overskud ubeskåret til 4H. Det
er ligeledes 4H som har ansvaret i tilfælde af at en Madskole giver underskud.
Udgifterne til den landsdækkende koordinering (materialer, hjemmeside, markedsføring mv.) deles mellem
Madskolers tre samarbejdspartnere 4H, Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. REMA 1000 betaler et fast
årligt beløb til Madskoler (indbetales til 4H), mens Landbrug & Fødevarer betaler 50% af de landsdækkende
udgifter (fratrukket REMA’s tilskud samt mindre sponsorers tilskud).
De frivilliges forpligtelser
Alle instruktører på Madskoler er frivillige/ulønnede. Madskoler kan ikke eksistere uden frivillige. Det
frivillige arbejde på Madskoler forudsætter ingen særlig uddannelse – princippet er, at alle der måtte ønske,
det kan blive frivillig Madskoleinstruktører.
En Madskole afholdes fra mandag til fredag i dagtimerne. De frivillige Madskoleinstruktører deltager typisk
fra kl. 8.00/8.30 om morgenen til kl. 16.00 om eftermiddagen – matchende en fuld arbejdsuge. De frivillige
instruktører på Madskoler er ikke bundet af en kontrakt og kan derfor opsige samarbejdet med Madskoler
med dags varsel. Frivillige der fx er på dagpenge kan dermed fortsat opfylde de almindelige regler for
dagpenge (jobsøgning, stå til rådighed for arbejdsmarkedet mv.).
Lovgivning vedr. efterlønnere og dagpengemodtageres deltagelse i frivilligt arbejde
I relation til dagpengemodtagere og efterlønsmodtageres deltagelse som frivillige på Madskoler henvises til
følgende bekendtgørelser og vejledninger fra 26. december 2017:
•
•
•
•

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196720
Vejledning om udbetaling af dagpenge,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196900
Bekendtgørelse om fradrag i efterløn, https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196747
Vejledning om fradrag i efterløn, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196918

Tilknytning til privat erhvervsvirksomhed i relation til dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere
Under § 13 i vejledning om udbetaling af dagpenge (der henvises også til denne vejledning i forbindelse med
efterløn), står der står der:
"... det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller
lignende ikke ændre på, at der er tale om en frivillig organisation, forening eller lignende og ikke en privat
erhvervsvirksomhed. Den private erhvervsvirksomhed kan yde støtte i form af:
1) Kontant donation.
2) Naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke.
3) Hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) eller anden type støtte
eller samarbejde.

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation m.v., som samarbejder med en
privat erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt udføre arbejdet uden fradrag inden for
timebegrænsningen."
Som beskrevet tidligere udbydes aktiviteten Madskoler af 4H i et ikke kommercielt samarbejde med
Landbrug & Fødevarer og REMA 1000. Landbrug & Fødevarer og REMA 1000 støtter altså 4H til
gennemførelsen af aktiviteten Madskoler via bl.a. kontakt donation og hjælp til administration. En
dagpengemodtager såvel som en efterlønsmodtager bør derfor jf. reglerne, kunne være frivillig hos 4H på
aktiviteten Madskoler.

