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Aftenskolehøring 2017 
Hvordan sikres aftenskolens overlevelse som en  

stor fritidsaktivitet? 
 

3. marts 2017 kl. 10.00-15.00 på Christiansborg 

Siden en lovændring i 2003 forringede vilkårene for at drive aftenskole, har de kommunale 
tilskud til området været støt faldende, og incitamentet til at starte nye skoler er blevet 
stærkt begrænset.  

På trods af det faldende tilskud er det lykkedes at fastholde et højt aktivitetsniveau, men 
hvis tilskuddet vedbliver med at falde med samme hastighed, som vi ser for øjeblikket, vil 
konsekvensen heraf være, at det vil nå så lavt et niveau, at der reelt er tale om en fuld 
markedsgørelse af området. En markedsgørelse, der vil kunne betyde, at der vil være  
kommuner helt uden aftenskoler, og andre der kun har en meget begrænset aktivitet på 
området.  

Det faldende tilskud er imidlertid ikke den eneste udfordring, aftenskolerne står overfor.  
En undersøgelse foretaget af Fritid & Samfund viste, at de også er udfordret af en meget 
begrænset politisk bevågenhed i kommunerne, hvad der bl.a. kommer til udtryk ved, at 
aftenskoleområdet generelt er dårligt beskrevet i de kommunale folkeoplysnings- og 
fritidspolitikker. Desuden oplever mange skoler en stigende konkurrence fra biblioteker og 
andre kommunale institutioner, og meget tyder på, at de også får konkurrence fra frivilligt 
arbejde, der nu så småt er begyndt at brede sig ind over voksenundervisningsområdet. 

Høringen vil fokusere på, hvilke udfordringer aftenskolerne står overfor i dag, samt hvilke 
løsningsmuligheder der er for at sikre, at området også på længere sigt kan fastholde sin 
position som en af landets vigtigste fritidsaktiviteter for den voksne del af befolkningen. 

 

Deltagere i høringen 

 Folketingspolitikere 

 Repræsentanter fra de landsdækkende oplysningsforbund 

 Repræsentanter fra kommunerne 

 Repræsentant fra Biblioteksforeningen 

 Forskere på aftenskoleområdet 

 Repræsentanter fra det frivillige område. 

Målgruppe for høringen 

Aftenskoleledere, medlemmer af § 35, stk. 2-udvalgene, det administrative 
personale på fritidsområdet i kommunerne og andre interesserede. 
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Det praktiske 
Målgruppe Aftenskoleledere, medlemmer af § 35, stk. 2-udvalgene, det 
 administrative personale på fritidsområdet i kommunerne og andre 
 interesserede.  

Tid & sted 3. marts 2017 kl. 10.00-15.00 på Christiansborg. 

Tilmelding Mail deltageren/deltagernes navn, adresse, e-mail, telefon- 
 nummer, kommune, funktion/udvalg samt betalingsoplysninger/ EAN 
 til Fritid & Samfund på fritid@fritid-samfund.dk 

Tilmeldingsfrist Senest fredag 10. februar 2017 − tilmelding sker efter først til mølle-
 princippet. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Forplejning Prisen er inkl. kaffe/te m. morgenbrød samt frokost. 

Pris  995 kr. for medlemmer af Fritid & Samfund, 1.295 kr. for andre. 

Arrangør Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C 
 Tlf.: 61 51 85 50  

 fritid@fritid-samfund.dk 

 www.fritid-samfund.dk 
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 Sikkerhedstjek ved Folketinget, Christiansborg 
 Alle, der skal ind på Christiansborg, bliver scannet som i en lufthavn. Folketingets  
 Besøgstjeneste anbefaler derfor, at man møder frem 15 minutter før ens mødetidspunkt.  

 Ved ankomsten til Folketinget 
 Når man ankommer til Folketingets besøgsindgang, melder man sin ankomst ved at 
 ringe på dørklokken. Når man er kommet ind, bliver man bedt om at lægge tasker,  
 overtøj, smykker og indhold fra lommer i en bakke, der scannes. Man skal ligeledes 
 selv passere igennem en scanner. Derefter bliver man guidet videre i Folketinget.  
 Folketingets besøgsindgang er til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården.  

 Yderligere oplysninger på Folketingets hjemmeside 
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