
Forslag til ny folkeoplysningspolitik 

Målsætning 

Kerteminde Kommune har som målsætning, at alle borgere, der ønsker at deltage i voksenundervisning 
eller frivilligt foreningsarbejde, har mulighed for det.  

Kerteminde Kommune arbejder for: 

• at understøtte et rigt varieret forenings- og aftenskoleliv 

• at sikre tidssvarende, gode faciliteter for det frivillige foreningsliv og voksenundervisningen. 

• at sikre en optimal udnyttelsesgrad i eksisterende og nye faciliteter   

• at medtænke folkeoplysende aktiviteter i den fysiske planlægning 

• at give børn og unge med særligt talent mulighed for at udvikle sig 

• at understøtte udviklingen af leder- og trænertalenter 

• at sikre let tilgængelig information om områdets tilbud 

Økonomi og fysiske rammer 

Kerteminde kommune afsætter årligt en økonomisk ramme til at honorere målsætningen på 
folkeoplysningsområdet. 

Samspil mellem aftenskoler, foreninger og selvorganiserede grupper 

Kerteminde Kommune anerkender, at det traditionelle, frivillige foreningsliv og aftenskolerne er 
fundamentet for borgernes fritidstilbud.  

Der afsættes derfor primært økonomi til at sikre de etablerede aktivitets- og undervisningstilbud.  

Sekundært afsættes en samlet pulje til at understøtte udvikling i foreninger og aftenskoler samt til 
selvorganiserede aktiviteter, med hensigt om at disse etablerer sig som godkendt folkeoplysende aktivitet. 

Samspil mellem politikområder 

Kerteminde Kommunes folkeoplysningspolitik har en egenværdi, men kan indgå i samspil med kommunens 
øvrige politikområder, herunder med kultur-, fritid- og idrætspolitikken.  

Folkeoplysningsområdet supplerer de øvrige politikområder og er åben for partnerskaber, som 
understøtter folkeoplysningspolitikken. Der sikres fokus på de eksisterende tilbud via let tilgængelig 
information. 

Afgrænsning af folkeoplysende aktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter  

Kerteminde Kommune vil til stadighed have fokus på at sikre balance mellem de kommunalt støttede 
folkeoplysende aktiviteter og de private udbydere, der tilbyder tilsvarende aktiviteter. 

Brugerinddragelse 
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Kerteminde Kommune anerkender brugerinddragelse som et bærende element i folkeoplysningen. Derfor 
bibeholdes et folkeoplysningsudvalg, som sammensættes bredt af repræsentanter for brugere og aktører 
inden for folkeoplysningsområdet. 

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og kompetence fastsættes i en vedtægt for udvalget. 

Tilskud og lokaleanvisning 

Tilskudsregler og lokaleanvisning for foreninger og aftenskoler er underlagt folkeoplysningspolitikken.  

Alle tilskudsregler og retningslinjer indgår som bilag til Folkeoplysningspolitikken og udgør en integreret del 
af denne. 
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