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FORORD 

Formålet med denne politik er at sætte rammer og mål for folkeoplysningen og den støtte som 

kommunen bidrager med i form af økonomisk tilskud og faciliteter. 

 

Faxe Kommunes folkeoplysningspolitik tager sit udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, hvor 

hver enkel kommune skal formulere en folkeoplysningspolitik. 

 

Folkeoplysningspolitikken er underlagt den nuværende Kultur- og fritidspolitik i perioden 2015-

2019 og ambitionen er at folkeoplysningspolitikken skal være med til at fastholde og udvikle 

Faxe Kommune som en attraktiv kommune, hvor der findes en bred vifte af folkeoplysende 

tilbud af høj kvalitet for alle borgere. 

 

Politikken er målrettet de mangfoldige tilbud af aktiviteter som findes indenfor kultur-, fritids,- 

og idrætsområdet samt det frivillige foreningsliv og voksenundervisningen. 

 

Faxe Kommunes folkeoplysningspolitik 2016-2019 er baseret på lokale forhold og tager sit 

udgangspunkt i den eksisterende politik fra 2011 samt de erfaringer som er samlet sammen 

siden.  

 

Folkeoplysningspolitikken varetager den del af idræts- og fritidsområdet, der beskæftiger sig 

med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisningsområdet samt det 

selvorganiserede fritidsliv. Folkeoplysningspolitikken varetager faciliteter og anlæg i Faxe 

Kommune og angiver kommunens retningslinjer for lokaleanvisning og tilskud. 

 

 

MÅLSÆTNING 

Alle borgere skal have mulighed for at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter i Faxe Kommune. 

Der er fokus på fællesskab, demokrati, identitet og brugerindflydelse – og det skal være 

attraktivt at være med i en folkeoplysende forening. 
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TEMA 1 – RAMMER FOR FOLKEOPLYSNING    

Faxe Kommune skal sikre rammerne for aktiviteter under folkeoplysningsloven. 

Det omfatter lokaler, faciliteter, tilskuds- og støttemuligheder samt vilkår og 

betingelser for at kunne agere effektivt som forening eller som initiativtager i 

kommunen. 

 

Fleksibel og effektiv udnyttelse af faciliteterne 

Kommunen skal stille egnede faciliteter i lokalområdet til rådighed for de folkeoplysende 

foreninger og sikre, at de eksisterende faciliteter vedligeholdes og udnyttes bedst muligt. 

 

Lokaler 

Der er retningslinjer, som sikrer fordeling og lån af egnede ledige lokaler til de folkeoplysende 

foreninger og selvorganiserede borgere. Retningslinjerne er godkendt af Faxe Byråd.  

 

Faciliteter i naturen 

Mange folkeoplysende foreninger har tradition for at benytte natur og udeliv i deres aktiviteter. 

Enkelte steder i kommunen er der etableret udendørsfaciliteter, som kan bruges af foreninger, 

selvorganiserede grupper og enkelte personer. Der er fortsat brug for at sætte fokus på 

udvikling af udendørsfaciliteter, det aktive byrum og aktiviteter i hele kommunen. 

 

Gennemskuelige tilskudsmuligheder 

Kommunen yder tilskud til de folkeoplysende foreninger efter kommunale retningslinjer 

i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. Foreninger, der ansøger om økonomisk tilskud, 

skal opleve en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces. 

 

Fremme kendskab og samarbejde 

Kommunen skal fremme et øget kendskab og samarbejde mellem de folkeoplysende 

foreninger, de selvorganiserede borgere og de kommunale institutioner og dermed 

forbedre mulighederne for at skabe synergi og variation i tilbuddene til borgerne. 

 

Netværk og erfaringsudveksling 

Kommunen vil i samarbejde med de folkeoplysende foreninger arbejde for at skabe 

gode rammer for etablering af netværk og konstruktiv erfaringsudveksling mellem 

de folkeoplysende foreninger, f.eks. gennem lokale netværksmøder, seminarer, temamøder, 

og workshops. Foreningerne spiller i den sammenhæng en afgørende rolle i at motivere 

aktørerne på området til at deltage i disse arrangementer. 

 

Let adgang til at danne en folkeoplysende forening 

Kommunen vil fortsætte med at vejlede og rådgive om, hvordan man danner en 

folkeoplysende forening og derved understøtter, at der opstår nye aktiviteter og foreninger.  

 

De folkeoplysende aktiviteter 

De folkeoplysende aktiviteter skal fortsat baseres på det frivillige og demokratisk opbyggede 

foreningsliv. Det betyder, at udviklingen af tidssvarende og aktuelle tilbud skal være baseret 

på forpligtende fællesskaber. Kommunens tilskud til de folkeoplysende foreninger er afhængig 

af organisationsformen og ikke af aktiviteten. 
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TEMA 2 – SAMSPIL OG AFGRÆNSNING 

Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af et samlet politisk hele i Faxe 

Kommune og tænkes ind i den eksisterende kultur- og fritidspolitik. 

Folkeoplysningsarbejdet grænser op til en række andre aktivitetsområder, herunder 

også det kommercielle. Det er vigtigt at udviklingen af foreningerne foregår på et 

demokratisk ikke profitbaseret grundlag, med henblik på at styrke og udvikle  

fællesskaberne.   

 

Det folkeoplysende arbejde og andre politikområder 

Folkeoplysningen skal understøtte øvrige kommunale politikområder, således at alle politikker 

og strategier, hvor der er naturlige relationer, supplerer hinanden og sammen arbejder hen i 

mod at virkeliggøre kommunens visioner. 

 

Samarbejde og partnerskaber 

Kommunen vil understøtte meningsfulde samarbejder og partnerskaber på 

folkeoplysningsområdet både på tværs af foreningerne, mellem foreningerne, skolerne,  

aftenskolerne og de ældre aktive. 

 

Kobling mellem skole og fritid 

Igennem skolesamarbejdet får foreninger og skoler en platform til at møde nye målgrupper og 

skabe synlighed i lokalområdet. På den måde får instruktører, trænere og undervisere anvendt 

og udviklet deres undervisningskompetencer, der på sigt kan give tilgang af nye medlemmer, 

der engagerer sig i skolesamarbejdet og fremmer sundhed. 

  

Mangfoldige og varierende folkeoplysningstilbud 

Kommunen sikrer, at der afsættes en udviklingspulje til at understøtte det folkeoplysende 

udviklingsarbejde. Udviklingspuljen anvendes til at understøtte udvikling af mangfoldige og 

varierende folkeoplysende tilbud. De folkeoplysende foreninger skal samarbejde med 

hinanden, skolerne, de selvorganiserede borgere  og den store gruppe af aktive ældre om nye 

initiativer og aktiviteter.  

 

Voksenundervisning 

Voksenundervisningsområdet i Faxe Kommune tilbyder forskellige former for undervisning, 

foredrag og debatskabende aktiviteter for voksne og børn. Aftenskolerne er en vigtig 

kulturbærende faktor i samfundet, idet aftenskolerne gør borgerne mere vidende, de oplyser 

og skaber sociale fællesskaber og udvikler aktive medborgere. 

 

Inddragelse af selvorganiserede borgere 

Stadigt flere borgere vælger at fokusere på selvorganiserede aktiviteter, hvor især individuelle 

og fleksible aktivitetsmuligheder vinder frem. Kommunen vil informere, vejlede og støtte 

selvorganiserede borgere, som ønsker at udvikle og iværksætte nye initiativer og aktiviteter.  
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TEMA 3 - BRUGERINDDRAGELSE    

Det er kommunalbestyrelsens forpligtelse at sørge for, at der er et udvalg indenfor 

den kommunale forvaltning med repræsentation fra de folkeoplysende foreninger jf. 

Folkeoplysningsloven.  

 

Bredt sammensat udvalg 

Kommunen skal sikre brugerinddragelse via et udvalg (§ 35, stk. 2), som sammensættes bredt 

af repræsentanter fra de folkeoplysende foreninger, det øvrige foreningsliv, de 

selvorganiserede borgere samt medlemmer af Byrådet. Udvalgets sammensætning og 

kompetence fastsættes i en vedtægt. 

 

Synligt og kompetent udvalg 

Udvalget skal være synligt og kompetent og være sammensat af repræsentanter for 

idrætsforeningerne, børne- og Ungdomssamrådets område, handicapområdet, 

oplysningsforbundene, børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere samt Byrådet. 

Det kan udover den lovpligtige udtaleret også have kompetence på flere andre områder. 

Kommunen kan derfor delegere beslutningskompetence til udvalget for at sikre hurtighed og 

fleksibilitet i sagsbehandlingen.  

 

Dialog og synliggørelse 

Det er samtidig vigtigt at Folkeoplysningsudvalget sikre gode platforme til temadrøftelser i 

form af dialogmøder og temamøder året rundt for alle aktive i foreningslivet.  

 

 

 

TEAM 4 – DIALOG OG SYNLIGGØRELSE 

Det er vigtigt at de folkeoplysende foreninger er gode til at synliggøre deres tilbud, 

så det skaber kendskab og viden om deres aktiviteter. De fleste frivillige i 

foreningerne er interesserede i at indgå i aktiviteter og ikke bruge tid på 

administration. Disse barrierer skal synliggøres, så foreningerne og de aktive i 

bestyrelserne kan blive bedre til at fordele og uddelegere kompetencer og dermed 

sikre fremdrift og fastholde engagement i foreningen. 
 

Overblik 

I dag er en del af kontakten mellem foreningerne og kommunen elektronisk, men der er 

fortsat brug for effektiv kommunikation mellem kommunen og foreningerne bl.a. med det 

sigte, at det skal blive nemmere at få overblik. Foreningerne skal samtidigt nemt og hurtigt - 

kunne booke og få anvist lokaler. 

 

God markedsføring 

Det er vigtigt at sikre, at foreningerne er godt klædt på til dialogen med medlemmerne og nye 

medlemmer ved hjælp af god markedsføring på deres hjemmesider eller ved at bruge og 

udnytte de lokale medier.  

 

Det samme gælder kommunikationen mellem foreningerne, deres medlemmer og potentielle 

medlemmer. På foreningernes hjemmesider kan man søge information om aktiviteterne og på 

kommunens hjemmeside kan man søge efter foreninger. Det er vigtigt at information om 

puljer, der støtter idræts- og fritidsområdet er nemt tilgængeligt og at foreningernes tilbud er 

gjort tydelige og tilgængelige på deres hjemmesider. 

 


