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Folkeoplysningspolitik i Nordfyns Kommune  
 

 

Forord 
 

I Nordfyns Kommune bliver de mange forskellige folkeoplysende aktiviteter til borgerne 

prioriteret højt.  

 

Et aktivt og meningsfuldt fritidsliv er en faktor, der skaber stor værdi hos den enkelte borger, 

da det giver energi og overskud i en travl hverdag. Hvad enten man er idrætsudøver i en 

forening, bliver klogere på verden og sig selv i aftenskolerne, udfolder sit kreative talent eller 

nyder fællesskabet og naturen i spejderbevægelsen, træffer man aktive valg om, hvordan 

fritiden skal bruges. Dette valg er en investering, som giver afkast i form af livskvalitet, 

sundhed, velvære og glæde.  

 

Fundamentet for et levende og alsidigt foreningsliv er de frivillige og de frivillige ledere. Det 

frivillige arbejde og engagement er en væsentlig del af det folkeoplysende arbejde.  

 

Det forpligtende samvær og det frivillige foreningsarbejde er meningsfulde fora i forhold til at 

udvikle og skærpe forståelsen for demokratiet og de principper, det hviler på.  

 

Som noget nyt er de selvorganiserede fritidsudøvere medtænkt i folkeoplysningsloven, og de 

har nu mulighed for at søge tilskud inden for det folkeoplysende område. Dette giver 

spændende muligheder for nye aktiviteter og udvikling af samarbejder mellem etablerede 

aktører og nye grupper. 

 

 

Definition af formålet med den folkeoplysende virksomhed 
 

DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING 

 

”§ 7. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse 

og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene 

og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke borgerens evne og lyst til at tage ansvar 

for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.”  

 

DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE 

 

”§ 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme 

demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det 

forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og 

lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.”  

 

Nordfyns Kommunes opgave er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den 

folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter 

i kommunen. 
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Vision 
 

Nordfyns Kommune vil: 

 

 sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, på tværs af alder, køn, etnisk 

tilhørsforhold mv., der fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til 

demokratiforståelse. 

 sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både foreninger, 

aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter. 

 skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og foreninger. 

 

Folkeoplysning i Nordfyns Kommune skal være kendetegnet ved: 

 

 diversitet og mangfoldighed, så der er muligheder for, at alle kan have et meningsfuldt fritidsliv. 

 fortsat understøttelse og stimulering af oplysningsforbundenes muligheder for at oprette nye 

tilbud og etablere partnerskaber med andre offentlige og private organisationer eller foreninger, 

gerne i forhold til en forebyggende og sundhedsfremmende indsats. 

 et engageret, varieret og vedkommende udvalg af tilbud, der beriger, glæder og understøtter 

livslang læring til borgerne. 

 gode fysiske rammer og forhold, som grundlag for den oplevede kvalitet af fritidstilbud. 

 

Målsætninger 
 

Nordfyns Kommune har følgende målsætninger for Folkeoplysningspolitikken: 

 

 Det folkeoplysende arbejde skal styrke medborgerskab, integration og social inklusion gennem 

folkeoplysende voksenundervisning, idræt og foreningsliv. 

 Alle borgere, oplysningsforbund og foreninger skal have mulighed for at iværksætte nye initiativer 

og tiltag. 

 Støttemuligheder og midler til udvikling og iværksættelse af nye tilbud skal kommunikeres tydeligt, 

så alle borgere, oplysningsforbund og foreninger er vidende om muligheder, puljer og perspektiver 

for at få støtte. 

 Den folkeoplysende virksomhed skal være kendetegnet af nytænkning og udforskning af 

muligheder i forhold til etablering af nye partnerskaber og udvikling af nye områder for aktiviteter 

og tilbud. 

 Faciliteter og eksisterende muligheder udnyttes på nye og innovative måder. 
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Rammer for det folkeoplysende arbejde 
 

I Nordfyns Kommune er rammerne for det folkeoplysende arbejde, udarbejdet af 

Folkeoplysningsudvalget i henhold til Folkeoplysningsloven og godkendt af 

Kommunalbestyrelsen: 

 

 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning er beskrevet i de til enhver tid 

gældende ”Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Nordfyns Kommune” 

 Retningslinjer for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er beskrevet i de til enhver tid 

gældende ”Regler for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Nordfyns Kommune” 

 Retningslinjer for tilskud fra udviklingspuljen er beskrevet i de til enhver tid gældende ”Regler for 

tilskud fra udviklingspuljen i Nordfyns Kommune” 

 Anvisning af kommunale lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven er beskrevet i regler for 

”Anvisning af kommunale lokaler i Nordfyns Kommune”. 

 De økonomiske rammer for folkeoplysning i Nordfyns Kommune besluttes af 

Kommunalbestyrelsen.  

 

Tilskudsstrukturen i Nordfyns Kommune er kompleks i forhold til hovedparten af landets andre 

kommuner. Kompleksiteten medfører unødvendig administration i foreningerne og 

forvaltningen. Målet er derfor, at der udarbejdes et forenklet tilskudsregelsæt i 2012. 

 

 

Partnerskaber 
 

Nordfyns Kommune kan indgå partnerskaber med grupper under folkeoplysningsloven med det 

formål at opfylde folkeoplysningspolitikken, sundhedspolitikken, børne- og ungepolitikken og 

andre samfundsrelevante emner. Grupper under folkeoplysningsloven kan indgå 

partnerskaber, hvis det omhandler tiltag, der støtter folkeoplysningspolitikkens mål. Det vil 

være muligt at søge tilskud inden for rammerne af udviklingspuljerne.  

 

 

Afgrænsning af aktiviteter 
 

Folkeoplysningspolitikkens aktiviteter har fokus på oplysningsforbund, foreninger og spejdere 

og dækker tilsammen et meget bredt og varieret fritidstilbud til borgerne. Fritidsvaner ændrer 

sig dog i takt med, at samfundet ændrer sig. Derfor skal der være opmærksomhed på at 

undersøge potentialerne i at samarbejde med beslægtede aktører og udvikle nye aktiviteter til 

glæde for alle. 
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Samspil med øvrige politikområder 
 

Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, 

der beskrives i Sundhedspolitikken – Handicappolitikken – Integrationspolitikken og Børne- og 

Ungepolitikken.  

 

Brugerinddragelse 
 

Nordfyns Kommune arbejder med at sikre dialogen og skabe rum for udvikling af 

folkeoplysningen igennem aktiv repræsentation i Folkeoplysningsudvalget. Reglerne for 

Nordfyns Kommunes Folkeoplysningsudvalg er beskrevet i den til enhver tid gældende 

”Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune”, delegationsplaner m.v.  

 

Nordfyns Kommunes folkeoplysningspolitik 
 

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med foreninger, 

spejderorganisationer, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. 

Politikken fungerer som et redskab for kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige 

arbejde med at realisere visioner og indsatser. 

 

 

 
 


