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Denne oversigt indeholder Folkeoplysningspolitikkens handleplan. Handleplanen har fokus på projekter i årene 
2021 – 2025.  

Handleplanen læner sig op af Folkeoplysningspolitikken 2021 - 2025. Den er opdelt efter politikkens 4 fokusområder:  

1. Partnerskaber og den ligeværdige dialog 
2. Faciliteter 
3. Det skal være let at drive en folkeoplysende forening 
4. Mangfoldighed og fællesskab 
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1. Partnerskaber og den ligeværdige dialog 
 

1. 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. 

2. Vi vil kendes på, at foreninger, aftensskoler m.v. har gode muligheder for at komme i dialog med kommunen. 
3. 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. 
 

Projekt 
 

1. halvår 2022 2. halvår 2022 1. og 2. halvår 2023 2024/2025 

Netværksmøder med henblik på nye 
fællesskaber 
 

Dialogmøder med 
foreninger, med henblik på 
at øge samarbejdet på 
tværs. Bundet op på 
geografi eller aktivitet.  
(Løbende) 

(Løbende) (Løbende)  

Udviklingspuljen Puljen skal støtte 
udviklingsprojekter og 
samarbejder mellem 
folkeoplysende foreninger 
og andre aktører. 
(løbende) 

(Løbende) (Løbende)  

2 samarbejdsprojekter mellem 
aftenskoler og biblioteker om fælles 
temaforløb  

   Koordinere og optimere 
ressourcerne i et fælles 
temaforløb. 

Guide med anbefalinger og gode råd til 
samarbejder og partnerskaber lokalt og 
på tværs. 

   Der arbejdes med at 
kommunikerer gode historier 
om partnerskaber ud, således 
at flere kan blive inspireret til 
at indgå partnerskaber,  
Udarbejdes en guide med 
eksempler på partnerskaber 
og anbefalinger/gode råd til 
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samarbejder, både lokalt og 
på tværs. 

Dialog mellem Folkeoplysningsudvalget 
og de folkeoplysende foreninger 

Dialogen mellem de 
folkeoplysende foreninger 
og Folkeoplysningsudvalget 
skal fastholdes ved besøg 
hos foreningerne og oplæg i 
forbindelse med 
mødeafvikling, samt årlige 
dialogmøder og en 
studietur i løbet af rådets 
virke. 
(Løbende) 

(Løbende) (Løbende)  

Græsmøde Administrationen afholder 
årlige møder med Faxe 
Kommunes fodboldklubber, 
hvor sæsonen evalueres. 
(Løbende) 

(Løbende) (Løbende)  
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2 Faciliteter: 
1. Vi vil kendes på at skabe gode forudsætninger for brug af naturen og byrum til folkeoplysende og selvorganiserede aktiviteter. 
2. Vi vil kendes på at tilbyde gode og tidssvarende faciliteter (både kommunale & foreningsejede), der løbende forbedres og udvikles inden for de 

givne økonomiske rammer. 
3. Vi vil kendes på en god udnyttelse af faciliteter, herunder muligheder i dagtimerne. 
4. Vi vil kendes på at skabe gode fysiske rammer, der sikre lige adgang til det folkeoplysende fællesskab, også for personer med handicap. 

 
Projekter 
 

1. halvår 2022 2. halvår 2022 1. og 2. halvår 2023 2024/2025 

Opgradering af eksisterende faciliteter 
og anvendelse  
 
Opgradering kan fx være maling, nyt 
gulv, ventilation, nye depotrum, 
kunstgræsbaner, m.m.  

For at sikre fortsat høj 
anvendelsesmulighed, 
vedligeholdes og opgraderes 
de idrætsfaciliteter som 
trænger mest, ifølge 
facilitetsudviklingsplanen fra 
2019. (1 & 2). 

   

Opgradering af gymnastiksale 
 

For at sikre fortsat høj 
anvendelsesmulighed, 
opgraderes skolernes 
gymnastiksale (1 & 2). 
Opgradering kan være 
maling, gulv, nye redskaber, 
depotrum m.m. 

   

Projekt med fokus på idræt i naturen  
(Nudging) 
 

  Forberedelse af projekt - Vi 
ønsker at skabe 
opmærksomhed på den rige 
natur vi har i Faxe Kommune, 
og få sundere borgere. Derfor 
kortlægges mulighederne at 
få flere ud i naturen, det 
kunne være ved at sætte 
fokus på eksisterende 
muligheder (løbestier, 
vandreture, skaterbaner 

Igangsættelse af projekt -  
Udvikling af aktiviteter mv. i 
forbindelse med Haslev 
Orned/Nordskov projektet. 
 



 
 

5 
 

m.m.), eller ved at få nye 
udendørs 
faciliteter/bevægelsesmiljøer 
såsom shelters, legepladser 
eller forhindringsbaner.  

Analyse af lokalebrug (også i 
dagtimerne) 

  Igangsættelse af Pilotprojekt - 
Bedre udnyttelse af haller via 
digital registrering i hallerne. 
www.hallmonitor.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 
 

3 Det skal være let at drive en folkeoplysende forening 
1. Vi vil kendes på at det administrativt er let, at drive en folkeoplysende forening. 
2. 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. 
3. Vi vil kendes på stor synlighed på folkeoplysningsområdet og en stærk fortælling omkring områdets positive betydning for samfundet. 

 

Projekt 1. halvår 2022 2.  halvår 2022 1. og 2. halvår 2023 2024/2025 

Foreningsudviklingskursus og 
Inddragelseskursus for leder, 
træner og bestyrelser 
 
Foreningsudviklingskursus og 
inddragelseskursus afholdes 
skiftevis hvertandet år. 

Research – forberedelse af 
pilotprojekt vedr. tema-
trænerkurser. 

Pilotprojekt – Afholdelse af 
1 temadag med min. 25 
deltagere hvert andet år. 
 
Foreløbigt udkast til 
trænerkursus om: 
  
a) pædagogiske værktøjer 
henvendt børn (inkl. børn 
med særlige behov) 
 
b) Piger i idrætsfællesskaber 
 
c) Etablering af demenshold 
 
d) Mental og fysisk sundhed 

  

Videreudvikling af 
Foreningsportalen 

Udvikle og videreudvikle den 
digitale selvbetjeningsløsning for 
foreninger med henblik på at øge 
brugervenlighed og 
gennemsigtighed. Udføres i 
samarbejde med foreninger og 
brugere. 
(Løbende) 
 

(Løbende) (Løbende)  
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Status på udviklingen af 
foreningsportalen 

Styrke brugen af Boblberg, samt 
eventkalender 

Udvikle og forankre brugen af 
platformen Boblberg med 
henblik på at styrke foreningers 
synlighed og rekruttering af 
frivillige, samt samlet 
eventkalender 

Status på brugen af 
platformen. 

  

Eventafvikling   Opdatering af guide for større 
arrangementer. 

Tilbud om professionel 
rådgivning inden for fx 
planlægning, markedsføring 
og eventafvikling samt 
foredrag, med henblik på at 
styrke foreninger og 
aftenskolernes vilkår, så det 
bliver lettere at afholde 
arrangementer. 

Opstartspakke  Udvikle Opstartspakke med 
værktøjer til opstart og drift 
af forening. 
 
Mulighed for at søge 
starthjælp til udgifter 
forbundet med opstart af ny 
forening (2.000 kr.) 

  

Kassererkursus Tilbud om Gennemgang af 
adgang og praktisk søgning af 
tilskud på foreningsportalen.  
(Løbende) 

(Løbende) (Løbende)  
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4 Mangfoldighed og fællesskab 
1. 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. 
2. 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. 
3. Vi vil kendes på mangfoldige folkeoplysende aktiviteter af høj kvalitet, der medfører øget medlemstal og kursister i alle livsfaser. 
4. Vi vil kendes på anerkendelse af den frivillige indsats og synliggørelse af den stærke frivillige fortælling, blandt andet ved årlige uddelinger af 

priser. 

Projekt 1 .halvår 2022 2. halvår 2022 1. og 2. halvår 2023 
 

2024/2025 

Øge kendskab til fritidslivets 
mangfoldige tilbud 
 
 

   Opfølgning på 
fritidsundersøgelse fra 2017.   
Status på 
udviklingen/mangfoldigheden 

Aktiviteter for handicappede 
 

 Kortlægning af hvilke 
aktiviteter vi har, og hvilke vi 
evt. mangler. Skal sikre 
tilgængelighed til aktiviteter 
for alle borgere i 
kommunen. Der laves 
samtidig en kortlægning af 
hvilke muligheder der er, for 
at støtte foreninger i at lave 
handicap-tilbud.  

  

Projekt der giver børn og unge 
mulighed for at afprøve 
forskellige fritids- og 
idrætsaktiviteter  
 
 
 

For at skabe opmærksomhed om 
de enkelte foreninger og 
fritidstilbud, vil vi undersøge 
muligheden for at lave en dag, en 
weekend eller en uge, med fokus 
på prøvetimer/åbent hus ude i 
foreningerne.  

   

Brobygningsprojekt    Etablering af samarbejde 
mellem 5-6 udvalgte 
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foreninger og aftenskoler, der 
ønsker at gøre en ekstra 
indsats for at inkludere de 
borgere der ikke, af forskellige 
årsager, benytter de 
folkeoplysende tilbud og 
relevante 
samarbejdspartnere. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


