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Vision, værdier og målsætninger 
for folkeoplysningsområdet 

i Kerteminde Kommune
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Indledning

Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i et 
samspil mellem borgere, foreninger og 
kommune. 
Kerteminde Kommune stiller økonomisk 
støtte og faciliteter og vejledning til 
administration til rådighed, mens det aktive 
fritidsliv skabes af borgere gennem 
folkeoplysende aktiviteter.
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Vision

Kerteminde Kommune skal på 
folkeoplysningsområdet have et sundt og 
aktivt fritids-, idræts- og kulturliv, hvor 
både eliten og bredden fremmes, hvor der 
er mangfoldige og forskelligartede 
fritidsaktiviteter for alle, og hvor der er et 
fritidsliv præget af nytænkning og 
udvikling.
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Værdier

Til grund for beslutninger truffet i 
Folkeoplysningsudvalget ligger nogle 
grundlæggende værdier, som skaber 
rammerne for beslutningerne.



6Folkeoplysningspolitik

Rummelighed

Alle borgere skal have lige adgang til at 
deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter.

Der gøres en særlig indsats for at 
inddrage de borgere, som af forskellige 
årsager ikke kan udnytte de eksisterende 
fritidstilbud.
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Forpligtende fællesskab, 
samvær og oplevelser

Fritidslivet skaber samvær og 
fællesskaber, som er en vigtig ingrediens i 
opdragelse, udvikling, samfundsforståelse, 
forebyggelse og integration. Et godt 
fritidsliv indeholder en forpligtigelse til aktiv 
deltagelse, som giver fælles oplevelser og 
personlig udvikling
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Demokrati og medbestemmelse

Flest mulige borgere skal deltage i og 
opleve foreningslivets medlemsdemokrati, 
idet der her sker en væsentlig socialisering 
og træning i demokratiets virke. Samtidig 
opfordrer det til, at man tager ansvar for 
det samfund, man er en del af
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Læring og udvikling

Borgerne skal have optimale muligheder 
for opnåelse af ny viden, nye færdigheder 
og fortsat udvikling
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Tværgående samarbejde

Samarbejde på tværs af alle aktører i 
folkeoplysningen skal fremmes, da det 
dels skaber synergieffekter i fritidslivet, og 
dels sikrer en optimal ressource- 
anvendelse i forholdet bredde og elite. 
Det værdsættes, at de i kommunen 
værende eliteidrætsforeninger og 
professionelle kulturinstitutioner indgår i 
samarbejde med bredden.
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Udvikling og branding

Folkeoplysningsudvalget ønsker at 
understøtte udviklingen af fritids- og 
kulturlivet på alle planer og at støtte 
brandingen af Kerteminde Kommune 
gennem udvikling af fyrtårne på området 
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Målsætninger

Målsætningerne angiver 
Folkeoplysningsudvalgets ønskede 
udviklingsretning for fritidsområdet.

Folkeoplysningsudvalget i Kerteminde 
Kommune ønsker at:
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• … anerkende ledere, instruktører og 
ildsjæle

• Folkeoplysningsudvalget vil fremme 
anerkendelsen af og opbakningen til de 
frivillige lederes, instruktørers og ildsjæles 
arbejde i foreningslivet samt øge fokus på 
disses fortsatte muligheder for udvikling og 
motivation.
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• … arbejde for optimal udnyttelse af 
tildelte ressourcer

• Folkeoplysningsudvalget vil sikre, at 
fritidslivet hviler på fleksible rammer, der 
hurtigt kan opfange og tilpasses ændringer 
i borgernes prioriteringer. 
Folkeoplysningsudvalget vil understøtte 
udviklingen og vedligeholdelsen af et 
fleksibelt, bredt og varieret udbud af fritids- 
og idrætsfaciliteter og naturfaciliteter til 
borgerne i overensstemmelse med deres 
valg, færdigheder og behov.
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• … prioritere sundhed, forebyggelse og 
bevægelse

• Folkeoplysningsudvalget vil prioritere 
initiativer, der understøtter Kerteminde 
Kommunes vedtagne forebyggelses-, 
sundheds- og integrationspolitik
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• … fremme det aktive medborgerskab
• Folkeoplysningsudvalget vil fremme den 

enkelte borgers engagement i 
samfundslivet gennem støtte til 
folkeoplysende virksomhed og foreninger. 
Folkeoplysningsudvalget vil styrke 
foreningsdemokratiet og de forpligtende 
fællesskabers centrale rolle i fritidslivet 
gennem udvikling og fornyelse.
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• … understøtte betydningen af 
voksenundervisning

• Folkeoplysningsudvalget vil arbejde for, at 
den folkeoplysende voksenundervisning 
øger den enkelte borgers almene 
dannelse, faglige indsigt og færdigheder.
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• … støtte det tværgående samarbejde
• Folkeoplysningsudvalget vil bidrage til og 

støtte op om samarbejdet mellem de 
forskellige aktører på fritidsområdet så vel 
som samarbejdet mellem elite og bredde.
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• … vil have særligt fokus på børn og unge, 
nydanskere, handicappede og grupper 
med særlige behov

• Folkeoplysningsudvalget vil prioritere børn og 
unge, nydanskere, handicappede, 
foreningsløse og den ikke-organiserede idræt 
samt grupper med særlige behov med 
henblik på tiltag, der kan fremme disse 
gruppers deltagelse i fritids- og 
idrætsaktiviteter, herunder ferieaktiviteter.
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• Støtte til etablering og udvikling af 
events
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Vision
- et sundt og aktivt fritids-, idræts- og kulturliv, hvor både eliten og bredden fremmes
- mangfoldige og forskelligartede fritidsaktiviteter for alle
- nytænkning og udvikling

Værdier Målsætning
Rummelighed … vil have særligt fokus på børn og 

unge, nydanskere, handicappede og 
grupper med særlige behov

… anerkende ledere, instruktører og 
ildsjæle

Forpligtende fællesskab, samvær og oplevelser … fremme det aktive medborgerskab

… arbejde for optimal udnyttelse af 
tildelte ressourcer

Demokrati og medbestemmelse … prioritere sundhed, forebyggelse og 
bevægelse

Læring og udvikling … understøtte betydningen af 
voksenundervisning

Tværgående samarbejde … støtte det tværgående samarbejde’

Branding Støtte til etablering og udvikling af 
events
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Målsætning

Værdier

Vision
Rammer                                        Afgrænsning i forhold til 

andre tilgrænsende aktiviteter

Deltagelse
     

     
     

     
     

   

Omfang og ka
rakte

r 

af brugerinddragelse

Samspil med selvorganisrede

herunder udvikling

Samspil med øvrige sektorer

herunder partnerskaber

Antal deltagere

Forventning om aktivitet

Bredde i aktiviteter

Indsatsormråder og aktiviteter

Budget
Retningslinjer for tilskud

Tilgængelige fysiske rammer
og faciliteter

Planer for udvikling og sikring af 
tidssvarende og gode fysiske rammer

Tilgængelighed
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Deltagelse                            
• Antal deltagere
• Forventning om aktivitet
• Bredde i aktiviteter
• Indsatsormråder og aktiviteter

• Vi ønsker at forøge antallet af deltagere på aftenskoletilbuddene i Kerteminde Kommune 
Vi ønsker at reducere antallet af borgere, som vælger aftenskoletilbud i andre kommuner

• Vi ønsker at forøge antallet af medlemmer i vore foreninger med 10% 
Vi ønsker at optage 90 børn og unge, som ikke er aktive i foreninger i 
henholdsvis 2011, 2012, 2013 og 2014.(Projekt - Plads til alle) 
Vi ønsker årligt at fastholde 75% af de optagne medlemmer

• Vi ønsker at øge tilbuddet af aktiviteter

• Vi ønsker at øge fokus på lederuddannelse

• Vi ønsker at styrke breddeidrætten gennem uddannelse af instruktører

• Vi ønsker at styrke elite-idrætten

Plads til alle - hvervning
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• Vi ønsker at opretholde et budget 
– så uddannelsesniveau kan styrkes
– så det opleves som attraktivt at være frivillig

• Vi ønsker at retningslinjer for tilskud er gennemskuelige
• Vi ønsker at udvikle de fysiske rammer, så

– lokalerne bliver mere fleksible gennem rummelige depoter
– der er klare principper for kvalitet af faciliteter til de forskellige sportsgrene
– lokalerne fremstår som attraktive og velholdte
– svømmehal har god hygiejne og fremstår attraktiv

• Vi ønsker at udarbejde og vedligeholde helheds- og indsatsplaner for 
idrætsanlæg i Kerteminde Kommune

• Vi ønsker at skabe tilgængelighed til idrætsanlæg, caféer og institutioner
– gennem anlæg af elevatorer
– gennem hensigtsmæssig bookingsystem for foreninger og den selvorganiserede 

idræt
– gennem hensigtsmæssige adgangsforhold til aftenskolers faciliteter

Rammer                                        

Budget
Retningslinjer for tilskud

Tilgængelige fysiske rammer
og faciliteter

Planer for udvikling og sikring af 
tidssvarende og gode fysiske rammer

Tilgængelighed
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• Vi ønsker at udvikle samspillet med selvorganiserede 
– gennem dialog med det folkeoplysende udvalg
– gennem dialog og understøttelse fra kultur-medarbejdere

• Vi ønsker at styrke de selvorganiserede aktiviteter
– gennem hensigtsmæssige kommunikationskanaler
– gennem understøttelse af kompetenceudvikling
– gennem tilbud om leje af kommunale lokaler
– gennem støtte til udvikling af nye aktiviteter

Samspil med selvorganiserede
herunder udvikling
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• Vi ønsker at udvikle nye tilbud til forskellige brugergrupper gennem 
eksempelvis etablering af partnerskab mellem andre forvaltninger og 
foreninger eller aftenskoler, eksempelvis
– brugere med særlige behov

• Voksne med behov for genoptræning
• Voksne med behov for specialundervisning
• Voksne med behov for læsetræning
• Voksne, der viser tegn på at være marginaliserede

– tosprogede/
• Undervisning, integration

– partnerskab mellem foreningsliv og skoler eller institutioner
• Minisport eller skolesport
• Idrætsbørnehaver

• Vi ønsker at understøtte, at der generelt udvikles nye initiativer

Samspil med øvrige sektorer
herunder partnerskaber
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• Vi ønsker at understøtte undervisning, foredrag og debatarrangementer samt 
netværksaktiviteter på kulturinstitutioner i Kerteminde Kommune, eksempelvis 
Kerteminde Bibliotekerne

– gennem it-undervisning tilrettelagt af aftenskoler og netværksaktiviteter understøttet af 
bibliotekerne,

– gennem læse-undervisning og netværksaktiviteter
• eller Kerteminde Musikskole

– gennem instrumentalundervisning for voksne i musikskolen,
– sammenspil for voksne i aftenskole og foreningslivet

• eller selvejende institutioner som fx Østfyns Museer

• Vi ønsker at facilitere foreningslivet gennem attraktive undervisningsaktiviteter i 
aftenskolerne

– Edb-kurser
– Web
– Regnskabskurser
– Kurser som retter sig mod de sociale, fastholdende aktiviteter

Afgrænsning i forhold til 
andre tilgrænsende aktiviteter
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• Folkeoplysningsudvalget (§ 35, stk. 2-udvalget ) har følgende medlemmer
– 2 politikere fra Byrådet
– 5 repræsentanter fra foreninger, fordelt med 2 repræsentanter fra udendørs og 2 repræsentanter fra 

indendørs, samt 1 repræsentant fra øvrige foreninger
– 2 repræsenter fra aftenskoler
– andre foreninger, som kan søge støtte fra udviklingspuljen repræsenteres af politikerne i udvalget, herunder 

selvorganiserede, handicap-, religiøse, politiske og idébetonede foreninger.
• Udvalgets kompetencer

– Fastlægges via delegation spændende fra
• Høring om folkeoplysningspolitik til 
• Delegation af myndighedsmæssige og administrative opgaver

• Vi ønsker at sikre en høj brugerinddragelse gennem dialogmøder
– 1-2 dialog- og inspirationsmøder om året med fokus på dels foreningsudvikling dels udvikling af 

folkeoplysningspolitikken
– 1 brugermøde i forbindelse med høring af budgetoplæg
– 1 brugermøde omkring evaluering af vedligeholdelse af baneanlæg
– 1 brugermøde i forbindelse med halfordeling og faciliteter

• Vi ønsker at sikre en høj brugerinddragelse gennem hensigtsmæssigt kommunikation om
– Vedtægt for folkeoplysning i Kerteminde Kommune
– Vejledning om vedtægt for folkeoplysning
– Mulighed for indflydelse ved anvendelse af budgettet
– Digital kommunikation af meddelelser til formand og kasserer med mulighed for videresendelse
– Digitale skemaer, som gør kommunikation enkel ved ansøgning og øvrige administrative procedurer.

Omfang og karakter 
af brugerinddragelse
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• Konkretisering af vision, værdier og målsætninger 

Hvad betyder det?

• Operationalisering til mål og indsatser 

Hvad gør vi?

• Evaluering og opfølgning

Strategier

Handleplaner

Justering af strategi
og handleplan
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Evaluering og opfølgning

• Folkeoplysningspolitikken evalueres årligt i 
forbindelse med Kerteminde Kommunes 
regnskabsaflæggelse og indarbejdes i 
årsberetningen

• Resultaterne analyseres både kvalitativt 
og kvantitativt og offentliggøres i 
sektorbeskrivelser for Kultur- og 
Fritidsudvalgets område.
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