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Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderen-
de, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer oplevelsen af 
medborgerskab og bygger på demokrati og grundlæggende fri-
heds- og menneskerettigheder.
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Målsætninger
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysnin-
gen er/har: 

Tilgængelig 
Det skal være nemmere at drive folkeoplysende 
virksomhed. Det kan ske ved at smidiggøre regler, 
sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye orga-
niseringsformer og anvende teknologier og videre-
udvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 

Inkluderende 
Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal 
styrkes – at det folkeoplysende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det at være samfundsbor-
ger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 
Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod 
endnu større grad af ansvar for udvikling af områ-
det som helhed og i samspil med øvrige aktører. 

Synlig 
Folkeoplysningen skal sikre videndeling blandt de 
folkeoplysende aktører - og være synlig i lokalsam-
fundet. 

Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre områder for 
at skabe medejerskab, samarbejde og udvikling 
med civilsamfundet og relevante partnere – ek-
sempelvis børn og unge, handicap, ældre, landdi-
strikts- og byudvikling, det sociale område.
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Folkeoplysning for alle
I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplys-
ningen som en del af den danske kultur og demo-
kratiske arv. Den er et fællesskab og et redskab. 

•   Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveks-
ler viden, erfaringer og synspunkter

•   Et redskab, der giver mulighed for at deltage i 
samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesska-
bet højst ved godkendelse af folkeoplysende for-
eninger. Det er foreningens grundlag, der er vigtig: 

•   At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysen-
de alvorligt, hvilket betyder, at foreningen sik-
rer et åbent, inkluderende og dialogorienteret 
fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver akti-
ve medskabere

•   At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv 
deltagelse, frivillig indsats og livslang læring

•   At det folkeoplysende område og interessenter i 
fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en 
fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-ud-
valget for Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsen-
tanter med interesse for det folkeoplysende. Nær-
mere beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan 
ses i udvalgets vedtægter.

Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den fol-
keoplysende virksomhed inddrages i alle sammen-
hænge af generel betydning for det folkeoplysende. 
Det drejer sig blandt andet om udviklingstiltag, an-
lægsprojekter, lokalefordeling, definition af an-
søgningsbetingelser mv. Inddragelse forud for 
vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budget for 
det folkeoplysende område og regler for tilskud til 
det folkeoplysende er også udvalgets opgaver. 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.
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De folkeoplysende aktører
I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folke-
oplysende virksomhed har en tydelig stemme i den 
demokratiske debat. 

Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger 
og de folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 
paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frede-
rikshavn Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og 
fremme foreningers frivillige folkeoplysende inte-
resser i kommunen. 

Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke 
aktører gennem kommunens aftenskoler, som hver 
især fungerer som talerør for sit område.

De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er 
repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fun-
gerer som sparrings- og samarbejdspartner for det 
politiske system. 

Udviklingspulje
Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet ud-
viklingsarbejde indenfor det folkeoplysende områ-
de.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og vok-
senundervisning - samt af grupper, der traditio-
nelt  ikke ses som en del af det folkeoplysende - og 
som idag ikke får tilskud efter reglerne i folkeoplys-
ningsloven. 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 

•   at identificere og igangsætte endnu flere aktivi-
teter, der ligger i randområdet af det traditionelt 
folkeoplysende, for at endnu flere borgere får del 
i midler og muligheder - og får berøring med de 
grundlæggende værdier i folkeoplysningen

•   at motivere til mere læring og ledelse i det folke-
oplysende gennem uddannelse af aktører inden-
for det folkeoplysende

•   at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer 
og netværk, der er med til at styrke det folkeop-
lysende i en mere individbaseret verden

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende krav: 

•  projektet skal forny det folkeoplysende område 

•   projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden 

•   der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds
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Prioriterede spor 
I Frederikshavn Kommune ønsker vi at prioritere fi-
re spor for det folkeoplysende område, der skal un-
derstøtte politikkens målsætninger og føre videre 
til konkrete handlinger: 

1. Den frivilligt drevne indsats
2. Inklusion
3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter 
4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

1. Den frivilligt drevne indsats
Den frivilligt drevne indsats er en uvurderlig res-
source. De folkeoplysende foreninger er båret af en 
energi og interesse, som mange frivillige yder hver 
dag.

Den frivillige indsats er samtidig under pres, da det 
er svært at rekruttere frivillige til enten bestyrel-
sesarbejde, som træner eller underviser, eller det at 
køre de aktive til træningskamp i nabobyen. 

I Frederikshavn Kommune vil vi sikre, at frivillighed 
også er en del af fremtiden. 

Det skal ske ved:

•   Påskønnelse og anerkendelse af den frivillige ind-
sats blandt andet gennem uddeling af priser

•   Være fleksible i tilrettelæggelsen og organiserin-
gen af den frivillige indsats

•   Udvikling og formidling af værktøjer til fasthol-
delse og rekruttering af frivillige 

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med rele-
vante partnere

•  Skabe synlighed om lokalsamfundets tilbud

2. Inklusion 
Det folkeoplysende område udfordres og forandres 
konstant. På flere fronter.

En udfordring er dannelse af nye organisations-
former, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter. 
Er de folkeoplysende? Hvad med de (nye) borgere, 
som måske ikke kender de folkeoplysende værdier 
– hvordan kan de tage del i folkeoplysningen? Og 
hvordan sikrer vi faciliteter til alle folkeoplysende 
aktiviteter i lyset af kommunens demografiske ud-
vikling og bosætningsmønster?

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende 
folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som 
ønsker at udvikle og bidrage til det folkeoplysende, 
kan deltage. Det drejer ikke kun for inklusion af nye 
medlemmer, men i lige så høj grad om hvordan vi 
møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi 
deler de faciliteter, der er til rådighed. 

Det skal ske ved: 

•   Inklusion af nye målgrupper i det etablerede for-
eningsliv

•   Åbenhed overfor andre eller nye målgrupper og 
organisationsformer, som er beslægtet med det 
folkeoplysende – eksempelvis selvorganiserede 
grupper, sociale foreninger og landsbyråd

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med til-
grænsende områder, der medudvikler eller sup-
plerer det folkeoplysende område

•   Facilitetsudvikling af engagerede fællesskaber og 
samlingspunkter, hvor foreninger, brugere og ci-
vilsamfundet mødes – i kommunens hovedbyer 
og landsbyer
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3. Samarbejde med tilgrænsende 
    aktiviteter
I Frederikshavn Kommune findes et rigt udvalg af 
aktiviteter, der foregår i fritiden. Nogle af dem er 
folkeoplysende, mens andre grænser op til at være 
folkeoplysende.  

Det drejer sig eksempelvis om kommercielle udby-
dere af fitnesstræning og filmvisning, eller foredrag 
arrangeret af offentlige institutioner.  

Disse aktiviteter kan enten ses som en konkur-
rent til de folkeoplysende aktiviteter eller som et 
supplement. I Frederikshavn Kommune mener vi, 
at tilgrænsende aktiviteter er et supplement til de 
folkeoplysende aktiviteter, ved at det kan styrke 
kendskabet til de folkeoplysende foreninger og øge 
antallet af medlemmer. 

Det skal ske ved:

•   Koordinering af aktivitets- og programplanlæg-
ning 

•  Samstemme fokusområder og emner for sæsonen

•   Forsøgsordning med arrangementer som appetit-
vækker forud for aktivitetsprogram 

•   Facilitetsudvikling, der forener og samskaber ak-
tiviteter på tværs af organisering 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet
Børn og unges deltagelse i folkeoplysende for-
eninger falder, når børnene bliver teenagere. 

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne fastholde 
børn og unge i foreningsbaserede aktiviteter, da 
vi tror på, at aktiviteter, som udøves i fællesskab, 
styrker børnenes sociale kompetencer. Vi tror på, at 
et stærkt socialt netværk er en vigtig ressource for 
børns identitetsdannelse og trivsel.

Det skal ske ved:

•   Indsatser der forebygger frafald i foreningslivet 
blandt børn og unge

•   Tiltrækning af målgrupper, der ikke tidligere har 
været foreningsaktive

Afslutning
Frederikshavn Kommunes folkeoplysningspolitik er 
gældende fra 2017-2020.

Politikken er et arbejdsredskab, der sætter ret-
ningen for det daglige arbejde med den folke-
oplysende virksomhed. Den vil blive fulgt op af 
indsatser, projekter og aktiviteter, der levendegør 
politikken. 

Frederikshavn Kommune
2017

Lovgivning og økonomi

Denne politik udspringer af §34 i Folkeoplysningslo-
ven, lovbekendtgørelse nr. 854.

Foreninger, der ønsker at blive folkeoplysende, god-
kendes efter lovens bestemmelser og Frederikshavn 
Kommunes egne retningslinjer for området. I Frede-
rikshavn Kommune er 280 foreninger godkendt som 
folkeoplysende – heraf 270 som frivillig folkeoply-
sende forening og 10 som folkeoplysende voksenun-
dervisning. 

Den samlede økonomiske ramme på området er i 
2017 budgetteret til 25 mio. kr.
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