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I Faxe Kommune er der et rigt foreningsliv, med en lang tradition for frivilligt folkeoplysende arbejde. 
Hver dag udfører det folkeoplysende område et stort og værdifuldt stykke arbejde, der sikre 
demokrati, dannelse, faglig indsigt og et socialt tilhørsforhold for alle borgere. 
Med afsæt i det forpligtende og demokratisk fællesskab, rundt omkring i hele kommunen, skal denne 
politik danne rammerne om foreningsaktiviteter og voksenundervisning. Den skal styrke den enkeltes 
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.  
Det har været vigtigt for Folkeoplysningsudvalget, at politikken er for alle og at tilblivelsen af politikken, 
sker i samarbejde med de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune. Inddragelsen bidrager til, at det 
folkeoplysende arbejde har en aktuel og lokal kurs frem mod 2025, samt at Faxe Kommune står endnu 
stærkere på voksenundervisnings- og fritidsområdet i 2025 end i dag. 
 
 
Hvad er det folkeoplysende område? 
Det folkeoplysende område dækker over idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, 
der tager udgangspunkt i dannelse, oplysning, demokrati og fællesskab. Det er de folkeoplysende 
foreningers vigtigste rolle, at udvide det enkelte menneskes horisont og skabe relationer. 

Hvad er formålet med politikken? 
Folkeoplysningspolitikken i Faxe Kommune beskriver en fælles retning for, hvordan alle aktører på det 
folkeoplysende område, forener kræfter og ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud 
til borgerne, i en fireårig periode.  
Politikken skal motivere og støtte de folkeoplysende foreninger til at udvikle egne kompetencer og 
angive hvilke temaer der skal prioriteres i perioden fra 2021 til 2025, indenfor det folkeoplysende 
område. 

Med folkeoplysningspolitikken er det hensigten at give foreningerne mulighed for aktivt at bidrage til 
udviklingen af det folkeoplysende område og indgå i et ligeværdigt partnerskab med kommunen. 

Faxe Kommunes folkeoplysningspolitik er skabt i samspil med foreninger, borgere og politikere. I 
processen omkring politikken kom der mange input og idéer, både via workshops, spørgeskema og 
høringsforløb. Disse resultater danner grundlaget for den endelige politik. 

Hvad er politikkens vision (formål)? 
Visionen er, at denne politik sikrer et bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter for både børn, unge, 
voksne og ældre, båret af selvstyrende, demokratiske, forpligtende og lokale fælleskaber.  
 

Fokusområder – Hvad vil vi (Faxe Kommune) kendes på? 

1.  Partnerskaber og den ligeværdige dialog 
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 Vi vil kendes på den ligeværdige dialog, partnerskaber og det gode samarbejde 
mellem de folkeoplysende foreninger og andre aktører, både inden for og uden for det 
folkeoplysende område. 

 Vi vil kendes på, at foreninger, aftensskoler m.v. har gode muligheder for at komme i 
dialog med kommunen.  

 Vi vil være kendt for at danne netværk og samarbejde på tværs af ildsjæle, amatører 
og professionelle, for derved at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund. 

 
2. Faciliteter 

 
 Vi vil kendes på at skabe gode forudsætninger for brug af naturen og byrum til 

folkeoplysende og selvorganiserede aktiviteter. 
 Vi vil kendes på at tilbyde gode og tidssvarende faciliteter (både kommunale & 

foreningsejede), der løbende forbedres og udvikles inden for de givne økonomiske 
rammer.  

 Vi vil kendes på en god udnyttelse af faciliteter, herunder muligheder i dagtimerne. 
 Vi vil kendes på at skabe gode fysiske rammer, der sikre lige adgang til det 

folkeoplysende fællesskab, også for personer med handicap. 
 
 

3. Det skal være let at drive en folkeoplysende forening 
 

 Vi vil kendes på at det administrativt er let, at drive en folkeoplysende forening. 
 Vi vil kendes på en bred vifte af kurser til de folkeoplysende foreninger, for at sikre brede 

praktiske og pædagogiske værktøjer, for både leder, træner og bestyrelse.  
 Vi vil kendes på stor synlighed på folkeoplysningsområdet og en stærk fortælling 

omkring områdets positive betydning for samfundet. 
 

4. Mangfoldighed og fællesskab 
 

 Vi vil kendes på et stærkt, tilgængeligt og identitetsskabende foreningsliv, der skal være 
kendetegnet ved mangfoldighed, ligeværdig dialog, åbenhed og fokus på de sociale 
relationer. 

 Vi vil kendes på en særlig indsats for at inddrage og aktivere de grupper af borgere, 
som af forskellige årsager, ikke benytter sig af de eksisterende folkeoplysende tilbud, 
herunder udsatte børn og unge. Det folkeoplysende fællesskab er et tilbud til alle 
borgere. 

 Vi vil kendes på mangfoldige folkeoplysende aktiviteter af høj kvalitet, der medfører 
øget medlemstal og kursister i alle livsfaser. 

 Vi vil kendes på anerkendelse af den frivillige indsats og synliggørelse af den stærke 
frivillige fortælling, blandt andet ved årlige uddelinger af priser. 
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Samspil med de selvorganiserede, øvrige politikområder 
Faxe kommune har en god tradition for samarbejde og partnerskaber med foreninger, institutioner, 
virksomheder og borgere. Gennem dette samspil skabes de bedste løsninger, også på det 
folkeoplysende område.  Samskabelse skal fortsat være udgangspunktet, både i konkrete projekter og 
i udvikling af nye måder at arbejde eller organisere sig på.  

Faxe Kommune har gode erfaringer med at understøtte samarbejdet mellem de folkeoplysende 
foreninger og de selvorganiserede. På baggrund af de gode relationer mellem parterne, etablerer de 
folkeoplysende og selvorganiserede aktører samarbejde lokalt. Det kan være ved udlån af lokaler, 
etablering af fælles udendørs faciliteter såsom skaterbaner, parkouranlæg eller løbe- og cykelbaner. 

Folkeoplysningspolitikken står ikke alene. Den skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige 
politikområder og være med til at understøtte den lokale sammenhængskraft, trivsel og sundhed. 

Faciliteter i Faxe Kommune 
Hovedparten af kommunens foreninger benytter kommunale faciliteter og udendørs arealer. 
Herudover yder kommunen tilskud til selvejede og lejede foreningslokaler, når der ikke kan findes 
egnede offentlige lokaler til aktiviteten. Folkeoplysningsudvalget råder over skoler og idrætsfaciliteter i 
henhold til retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune (retningslinjerne findes på Faxe Kommunes 
hjemmeside). Herudover har kommunen faste aftaler med Faxe og Haslev hallerne. Kapaciteten i 
lokationerne er fuldt benyttet og Kultur & Fritid arbejder på, at bygningerne kan benyttes endnu mere. 
 

Tilskud til folkeoplysende foreninger 
Det har en høj prioritet for Faxe Kommune at støtte de folkeoplysende aktiviteter, i form af forskellige 
økonomiske tilskud. Betingelsen for at opnå tilskud er, at aftenskolerne og foreningerne er godkendte 
af Folkeoplysningsudvalget som folkeoplysende foreninger. 

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge følgende tilskud, hvis de opfylder retningslinjerne for 
puljen. 
 

 Udviklingspuljen (kan kun søges af folkeoplysende foreninger) 
 Aktivitetstimetilskud (kan kun søges af folkeoplysende foreninger) 
 Lokaletilskud (kan kun søges af folkeoplysende foreninger) 
 Tilskud til voksenundervisning (kan kun søges af folkeoplysende foreninger) 
 Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter 
 Pulje til støtte af samarbejdsprojekter mellem skole og forening 
 Anlægspulje til fritidsfaciliteter 

Retningslinjer for de enkelte puljer og selve ansøgningen af tilskud, skal ske på 
www.faxeforeningsportal.dk  

Afgrænsning til konkurrerende aktiviteter 
Der skal fortsat være fokus på at der ikke ydes støtte, som kan virke konkurrenceforvridende i forhold til 
Faxe Kommunes kommercielle aktører, som fx lokale fitnesscentre. Desuden skal der være fokus på at 
kommunens egne tilbud ikke må give ulige konkurrencevilkår til de folkeoplysende foreninger og 
aftenskoler.  
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Brugerinddragelse 
Faxe Kommune sikrer brugerinddragelse gennem Folkeoplysningsudvalget, men også ved årlige 
dialogmøder med foreningerne.  
 
Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune består af 13 medlemmer. Folkeoplysningsudvalget er 
sammensat, dels af et antal medlemmer fra Byrådet, samt medlemmer der vælges blandt de 
folkeoplysende foreninger, aftenskoler og de lokale handicaporganisationer. 
Når beslutningskompetencen overdrages til Folkeoplysningsudvalget, sker brugerinddragelse så tæt 
på brugerne som muligt, i forhold til beslutninger vedrørende fordeling af faciliteter og tilskud. 
 
Hvert år afholder Faxe Kommune et fælles dialogmøde for alle kommunens folkeoplysende foreninger, 
med det formål at medvirke til inspiration, netværksdannelse og erfaringsudveksling. Mødets indhold 
besluttes af Folkeoplysningsudvalget og består ofte af oplæg, debatter og workshops. 
 
Handleplan 
Med udgangspunkt i Folkeoplysningspolitikken udarbejdes en handleplan med konkrete projekter og 
mål for indsatserne på det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget godkender handleplanen 
som evalueres hvert år i politikkens levetid. 

 


