Fritid og Samfund har hermed fornøjelsen at invitere til kurset:

Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
og andre § 35, stk. 2-udvalg?
Målgruppe
Kurset er et tilbud til dig, som de næste 4 år har valgt at arbejde med fritids- og folkeoplysningspolitik som
medlem af eller sekretær i et folkeoplysningsudvalg eller en anden konstellation, der har folkeoplysningen
som arbejdsfelt.
Kursets indhold
Kurset vil bringe dig rundt i mange af de muligheder, som lov om støtte til folkeoplysning giver til
initiativtagerne på området, og vil desuden give dig nye idéer til, hvordan foreningslivet og den
folkeoplysende voksenundervisning kan få større indflydelse på den kommunale folkeoplysnings- og
fritidspolitik.
Der vil blive arbejdet med følgende temaer:
 Mål og intentioner med lov om støtte til folkeoplysning.
o Hvordan passer disse mål til jeres virkelighed?
 Hvordan lever kommunen op til de skærpede tilsynskrav?
o Hvilke betingelser skal være opfyldt for godkendelse?
o Hvordan kan tilsynsarbejdet tilrettelægges?
o Betingelser for facilitetsanvisning til ikke-folkeoplysende foreninger.
 Hvilke tilskudsformer og -modeller kan bruges?
o Skal tilskudsformerne i din kommune have et servicetjek?
 Hvordan sikres brugerindflydelsen på folkeoplysningsområdet?
o Hvordan udvikler vi kontakten til og kommunikationen med brugerne?
 Hvilke krav er der til udformningen af en kommunal folkeoplysningspolitik?
o Gennemgang af gode og dårlige eksempler på hvordan den bliver brugt.
 Hvem er relevante aktører i en fritidspolitik?
o Er der behov for nye samarbejdsrelationer?
o Hvordan udvikles nye partnerskaber?
 Hvordan sikres samarbejdet mellem repræsentanterne fra de forskellige områder
i folkeoplysningsudvalget?
o Hvad er vi fælles om?
o Hvordan kan flere inddrages i arbejdet?
 Hvordan kan udvalget bidrage til at synliggøre værdien af det frivillige arbejde og den
folkeoplysende voksenundervisning?
 Hvordan kan de folkeoplysende organisationer bidrage til at styrke samspillet mellem de
forskellige kommunale sektorer?
 Opstilling af mål og handleplaner for arbejdet i udvalget.
 Hvordan kan udvalget samle fritidsområdet og selv tage initiativer?
Undervisere
Vi udbyder kurset i 6 byer (se datoer og byer på næste side). Undervisningen bliver hvert sted varetaget
af én af vore undervisere:
Søren Gøtzsche, konsulent, Furesø Kommune
Kai Raun, leder af idræt og folkeoplysning, Allerød Kommune
Kurt Smidt, idræts- og fritidschef, Kolding Kommune
Søren Ørgaard, idrætskonsulent, Aalborg Kommune.
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Hvordan håndteres arbejdet i Folkeopl ysningsudvalget
og andre § 35, stk. 2 -udvalg?
Kursussteder
Kursus 1 Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde, tlf. 70 40 41 89
mandag 7. maj 2018 kl. 17.00-21.00

Tilmeldingsfrist tirsdag 3. april 2018

Kursus 2

DGI-Huset i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Nordkraft, 9000 Aalborg, tlf. 96 20 24 00
torsdag 31. maj 2018 kl. 17.00-21.00
Tilmeldingsfrist torsdag 26. april 2018

Kursus 3

Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 38 80
torsdag 23. august 2018 kl. 17.00-21.00
Tilmeldingsfrist lørdag 21. juli 2018

Kursus 4

DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 86 18 00 88
mandag 3. september 2018 kl. 17.00-21.00
Tilmeldingsfrist mandag 30. juli 2018

Kursus 5

Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse, tlf. 58 53 03 22
onsdag 12. september 2018 kl. 17.00-21.00
Tilmeldingsfrist onsdag 8. august 2018

Kursus 6

Hotel Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, tlf. 75 39 60 33
mandag 8. oktober 2018 kl. 17.00-21.00

Tilmeldingsfrist mandag 3. september 2018

Praktiske oplysninger
Pris

Medlemmer af Fritid & Samfund 995 kr. Ikke-medlemmer 1.295 kr.
Inkl. 2 retters menu samt kaffe & te m. kage.

Rabat

Deltager man fra samme kommune med mere end 3 personer og derover, opnår man
rabat på 15 % af deltagerprisen.

Frist

Se tilmeldingsfristen ved det enkelte kursus.

Tilmelding Send tilmeldingskuponen til Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C eller mail de
tilsvarende oplysninger til fritid@fritid-samfund.dk. Kurset er på Fritid & Samfunds hjemmeside
www.fritid-samfund.dk
Yderligere oplysninger kontakt Fritid & Samfund tlf.: 61 51 85 50

Tilmeldingskupon
Tilmelding til kursusnr.:
Navn:
Adresse:
E-mail:
Tlf.nr.:

EAN:

Kommune:

Funktion/Udvalg:

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes.
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