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1. Nedsættelse af arbejdsgruppe til gennemgang af 
aftenskoleområdet

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede i forlængelse af visionsdrøftelsen på mødet det 
1. juni 2015 at igangsætte en undersøgelse af aftenskoleområdet.
 
Aftenskoleområdet er lovgivningsmæssigt defineret i Folkeoplysningsloven mens 
de forskellige tilskudsformer til aftenskolerne er fastlagt i ”tilskudsordning for den 
folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune”.
 
Den nuværende tilskudsordning blev godkendt af Frederikshavn Byråd på møde 
den 27. februar 2008 og der har efterfølgende ikke været foretaget ændringer i 
ordeningen.
 
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets visionsdrøftelse foreslår Center for 
Kultur og Fritid, at der nedsættes en arbejdsgruppe blandt 
folkeoplysningsudvalgets medlemmer, der kan gennemgå støtteordningen for 
voksenundervisning og fremlægge et oplæg til udvalget med forslag til justeringer 
af ordningen.
 
Arbejdsgruppen kan blandt andet sætte fokus på 
 

-      om den nuværende tilskudsordning fungerer optimalt i forhold til de 
politiske målsætninger for aftenskoleområdet

-      om tilskudsordningen er i tråd med udviklingen i udbud og efterspørgsel 
indenfor aftenskoleområdet, herunder de nye fleksible 
tilrettelæggelsesformer?

-      tiltag der kan styrke og udvikle de debatskabende aktiviteter, herunder 
styrke samarbejdet med kulturinstitutioner i kommunen/regionen og det 
tværkommunale og regionale samarbejde på området

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget nedsætter en 
arbejdsgruppe, der kan fremlægge et oplæg til Folkeoplysningsudvalget 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22161
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2015
Folkeoplysningsudvalget nedsatte arbejdsgruppe:
 
Steen Jensen
Børge Jensen
Bent H. Pedersen 
 

Bilag
Retningslinier vedr tilskud til undervisning mv. (dok.nr.132224/15)
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2. Igangsættelse af Folkeoplysnings- og Idrætspolitik 

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede i forlængelse af visionsdrøftelsen på mødet det 
1. juni 2015 at igangsætte formuleringen af en ny folkeoplysningspolitik og en ny 
idrætspolitik.
 
Den gældende folkeoplysningspolitik 2013-2016 blev godkendt af Frederikshavn 
Byråd på et møde den 29. maj 2013. Folkeoplysningsudvalget har på møde den 
27. januar 2015 foretaget en evaluering af Folkeoplysningspolitikken, hvor udvalget 
også drøftede mulige indsatsområder i den resterende del af politikperioden. 
 
Den nuværende idrætspolitik blev godkendt af Frederikshavn Byråd 22. september 
2010 og indeholder handleplaner for perioden 2010-2015. Undervejs har der været 
nedsat arbejdsgrupper, der blandt andet har arbejdet med implementering af 
foreningssystem og lokalebookingsystem. 
 
I og med at Idrætspolitikkens handlespor udløb med udgangen af 2015 er der 
behov for at Folkeoplysningsudvalget drøfter behovet for udformning af en ny 
politik og hvorledes denne skal sammentænkes med en ny folkeoplysningspolitik.
 
Center for Kultur og Fritid forslår på den baggrund, at Folkeoplysningsudvalget 
nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg i form af en 
kommissorium, der kan danne grundlag for udformning af en ny 
folkeoplysningspolitik og idrætspolitik.
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget nedsætter en 
arbejdsgruppe, der kan udforme et oplæg i form af et kommissorium, der kan 
danne grundlag for udformning af en ny folkeoplysningspolitik og idrætspolitik.
 
 
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2015
Folkeoplysningsudvalget sender henvendelse til Kultur og Fritidsudvalget.
 
Nedsat arbejdsgruppe:
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22161
 Forvaltning: BKF
 Sbh: ufbo
 Besl. 
komp: Folkeoplysningsudvalget
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Steen Jensen
Børge Jensen
Henrik Carlsen 
Else Schaltz 
Karina Gajhede 
 
 
 
 
 
 

Bilag
- idrætspolitikny.pdf (dok.nr.108546/10)
Folkeoplysningspolitik 2013-2016 (dok.nr.132218/15)



Folkeoplysningsudvalget - Referat - 31. august 2015 Side 8 af 12

3. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 
2015

Sagsfremstilling
Der er modtaget følgende henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget. 
 
 

 Fritid & Samfund holder i forsommeren og efteråret kursus med fokus på § 
35, stk. 2-udvalgenes arbejdsområder. Temaerne er bl.a. synliggørelse og 
brug af folkeoplysningspolitikken, foreningernes digitale udfordringer, 
udvikling af partnerskaber, udnyttelse af de kommunale faciliteter, 
ideudvikling. 
Målgruppe - kurset er rettet mod medlemmer af § 35, stk. 2-udvalg og 
administrative medarbejdere på området.
5 kursusbyer
Kurset holdes i Aarhus/juni, Vissenbjerg/august, Roskilde/september, 
Slagelse/september, Aalborg/oktober. Alle steder fra kl. 17.00-21.00

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2015
Folkeoplysningsudvalget ønsker at lave en fælles tur med besøg ved VKI d. 5/10-
15 i forlængelse af Fritid og Samrådskursus.
Dagen starter kl. 13:00 – Program sendes senere.  
 
 
 
 
 
 

Bilag
Fritid Samfund - kursus til Folkeoplysningsudvalget (dok.nr.79609/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2394
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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4. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2015 

Sagsfremstilling
Administrationen i CKF orienterer om følgende punkter:
 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe til fordeling af anlægsmidler

 Orientering om DIF/DGI (se bilag).

 Stikprøvekontrol af folkeoplysende foreningers tilskud og regnskaber.

 DGI Landslejre 

 WinKAS fejl udbetaling (se bilag)

 Orientering omkring lokalefordeling, herunder nedsættelse af 

arbejdsgruppe 

 Lokalefordelingen i WinKAS

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.

 Arbejdsgruppe til fordeling af anlægspulje: Karina Gajhede, Henrik Carlsen, 

Else Schaltz, Steen Jensen

 Udvalget vil gerne modtage mail ang. nyheder og andre dokumenter sendt 

til foreningerne

 Udvalget efterspørger mulighed for individuelle møder med de foreninger 

som har spørgsmål til udbetaling af driftstilskud 2014

 Lokalefordeling - evaluering og kommunikation i forbindelse med WinKAS 

Bookning. Forvaltningen orienterede om planlagt møde med Winkas vedr. 

evaluering 3. september. Arbejdsgruppe nedsat: Karina Gajhede, Henrik 

Carlsen, Else Schaltz, Steen Jensen

 Center for Kultur og Fritid viser udvalget WinKAS bookning system på 

næstkommende møde d. 28. september. 

 

 
 
 
 

Bilag
Brev ang. DIF/DGI #2 (dok.nr.115890/15)
Brev ang. DIF/DGI (dok.nr.115889/15)
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5. Eventuelt 

Sagsfremstilling
Udvalgets medlemmer orienterer på mødet:
 
 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2015
Drøftet. 
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2396
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lbso
 Besl. komp: FOU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Bent H. Pedersen

  

    

Mogens Brag 

  

    

Børge Jensen

  

    

Henrik Carlsen

  

    

Steen Jensen

  

    

Brian Kjær

  

    

Karina Gajhede

  

    

Else Schaltz
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