
 

Fritid&Samfund invitere hermed til følgende workshop:

Hvordan kan aftenskolen administreres? 

På denne workshop vil vi gå i dybden med et enkelt lovområde: Den folkeoplysende 
voksenundervisning eller a;enskolen, som den hedder i daglig tale. Formålet med workshoppen er 
at give nogle bud på, hvordan a;enskolen bedst kan administreres i henhold ?l de krav, som 
folkeoplysningsloven s?ller.   

MÅLGRUPPE 
Workshoppen henvender sig primært ?l dem, der ?l dagligt arbejder med at administrere 
a;enskoleområdet (kommunale medarbejdere på området, a;enskoleledere, det administra?ve 
personale i a;enskolerne m.v. ) men alle med interesse for området er velkomne. 
Det vil være muligt at indsende spørgsmål før aFoldelsen af workshoppen, der vil blive besvaret 
under forløbet.  

Temaer der vil blive behandlet på workshoppen: 

Hvad kendetegner a;enskolen?  
a. Folkeoplysningstradi?onen.  
b. Den rela?ve frihed for offentlig styring. 

Hvad skal der ?l for at man kan blive en a;enskole i henhold ?l folkeoplysningsloven? 
a. Hvordan defineres den? 
b. Hvilke krav skal opfyldes? 

TilreLelæggelses og ?lskudsformer  
a. Hvilke ?lreLelæggelses- og ?lskudsformer er der i henhold ?l loven? 
b. Hvordan kan de administreres så hensigtsmæssigt som muligt. 
c. Hvordan bliver de brugt - herunder udveksling af erfaringer. 

Let administra?on af a;enskolen 
a. Hvornår er en deltager handicappet i forhold ?l undervisning, og hvordan er det løst i jeres 

kommune? 
b. Udviklingspuljer. 
c. Tildeling af ?lskud.  
d. Den mellemkommunale udligning.  

Lokaler 
a. Hvordan defineres et lokale i henhold ?l folkeoplysningsloven? 
b. Gennemgang af de forskellige typer af lokaler, der kan opnå ?lskud. 
c. Hvad omfaLer anvisningspligten, og hvordan bliver den brugt? 
d. Muligheden for at få ?lskud ?l egne lokaler. 



 

A;enskolen i folkeoplysningspoli?kken 
a. Hvor synlig er a;enskolen i jeres kommunes folkeoplysningspoli?k?  
b. Folkeoplysningspoli?kken betydning for a;enskoleområdet. 
c. Betydningen af folkeoplysningsudvalget (§35.2 udvalg) 

A;enskolens udviklingsmuligheder 
a. Hvordan ser frem?den ud for området? 
b. Hvordan er sammenhængen mellem a;enskolens ak?viteter og de samfundsmæssige 

opgaver, der skal løses indenfor de kommende år? 
c. Udveksling af erfaringer om, hvordan a;enskolerne har udviklet sig og ideer ?l nye 

indsatsområder. 

Problemer som følge af covid19 
a. Hvordan er det løst i jeres kommune? 

VARIGHED: 4 ?mer 

UNDERVISERE: 
Kai Raun formand Fri?d&Samfund 
Henrik Koch, konsulent Horsens Kommune 

PRIS:   
Pris for medlemmer af Fri?d & Samfund 1.295 kr.  
Ikke-medlemmer 1.695 kr. 
Priserne er inkl. forplejning. 

RABAT: 
Deltager der 3 personer eller flere fra samme kommune, opnår man rabat på 15 % af 
deltagerprisen, hvis man er medlem af Fri?d&Samfund. 

TILMELDINGSFRIST: 
Senest en måned før kursusstart 
Deltagerne bliver optaget e;er princippet: Først ?l møllen 

STEDER: 
Workshop 1 
Den 18/11 2021 kl. 10-14. Sted:  
DGI-huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C. 

Workshop 2 - Aflyst 

Workshop 3 
Den 8/12 kl. 10-14.  Sted:  
Danhostel, Vindeboder 7, 4000 Roskilde 



 

 
 For yderligere oplysninger kontakt Fri?d & Samfund på følgende mail: hartje@fri?d-samfund.dk 

Mail oplysningerne i tilmeldingskuponen til: fritid@fritid-samfund.dk

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

Tilmeldingskupon - Workshop nummer:

Navn:

E-mail:

 

Kommune:   EAN

Funktion/udvalg


