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Folkeoplysningspolitik på Frederiksberg 

 
 

En af nyskabelserne i den nu gældende folkeoplysningslov fra 2011 var, at alle kommuner blev for-

pligtet til at udarbejde en folkeoplysningspolitik (§ 34). 

 

Frederiksberg er en fuldt udbygget kommune med over 100.000 indbyggere på kun 8,5 km2. Det 

giver fritidslivet på Frederiksberg nogle ganske særlige udfordringer, og stiller store krav til optime-

ring af benyttelsen af de faciliteter der er på Frederiksberg. Disse forhold bør afspejles i folkeoplys-

ningspolitikken. 

 

Folkeoplysningsudvalget 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at nedsætte et 

udvalg med repræsentanter for aftenskoler og frivillig folkeoplysende virksomhed. På Frederiksberg 

kaldes dette udvalg for Folkeoplysningsudvalget. Udvalget består af 15 medlemmer. Fire medlem-

mer vælges blandt de godkendte aftenskoler, fire medlemmer blandt de godkendte frivillige forenin-

ger mens Kommunalbestyrelsen udpeger de resterende syv medlemmer. 

 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for ”at henlægge sine opgaver i henhold til denne lov” til dette 

udvalg. I Frederiksberg Kommune er det således Folkeoplysningsudvalget, der har ansvaret for den 

løbende administration af folkeoplysningsområdet, dog således at principielle beslutninger skal kon-

firmeres i Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Folkeoplysningens værdi 

Deltagelse i folkeoplysende aktiviteter har positiv effekt i forhold til at udvikle sociale kompetencer 

og opbygning af selvværd og medmenneskelig forståelse. Aktiv deltagelse er med til at binde men-

nesker sammen og skabe sociale fællesskaber, som er med til at forme og give identitet og medbe-

stemmelse til den enkelte. Deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter bidrager således også til at frem-

me integrationen. 

 

Medansvar og menneskelig udvikling er således nogle af de positive konsekvenser af det engage-

ment og initiativ, der lægges i de folkeoplysende aktiviteter, og gennem det aktive medborgerskab, 

engagement og aktiv deltagelse i folkeoplysende aktiviteter udvikles den enkelte borgers demokra-

tiforståelse. 

 

Folkeoplysningspolitikken på Frederiksberg tager afsæt i den netop besluttede kultur- og fritids-

politik. I denne politik er der to overordnede visioner på området: 

• At kultur- og fritidslivet er kendetegnet ved høj kvalitet, som giver Frederiksberg en stærk profil 

• At kultur- og fritidslivet på Frederiksberg er mangfoldigt, hvor flere involverer sig. 
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Visionen for folkeoplysningsområdet er derfor kendetegnet af ønsket om mangfoldigt fritidsliv af 

høj kvalitet dvs. 

• En bred palet af aftenskoler, som tilbyder fritidsundervisning i mangfoldige fag på flere niveauer 

• En mangfoldighed i det frivillige foreningsliv, som tilbyder aktiviteter for både eliten og bredden. 

Både arbejdet i aftenskolerne og i det frivillige foreninger skal være båret af demokratiforståelse og 

aktivt medborgerskab. 

 

Denne vision kan kun realiseres gennem en målrettet indsats hos både aftenskoler og i det frivillige 

foreningsliv og under medvirken af en række eksterne samarbejdspartnere i kommunen. 

 

Alle skal med 

Fritidslivet på Frederiksberg skal være båret af en mangfoldighed, der giver mulighed for også at 

inkludere nye danskere, udsatte, handicappede samt børn, unge og voksne, der på anden måde 

kan profitere af at blive integreret i aftenskoleundervisningen eller det frivillige foreningsliv.  

 

Det skal derfor tilstræbes, at både aftenskoler og det frivillige foreningsliv på Frederiksberg samar-

bejder med Sundhedscentret, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungerådet, Ældrerådet, det bolig-

sociale område, sundhedsplejersker, frivilligområdet, integrationsmedarbejdere, Skoleafdelingen 

m.fl. 

        

Kommunen samarbejder på tværs 

For at sikre den optimale indsats på den folkeoplysende indsats på Frederiksberg samarbejder Kul-

tur- og Fritidsafdelingen i videst muligt omfang med andre relevante afdelinger i Kommunen. Det 

gælder især skoleafdelingen (bl.a. folkeskolereform) og Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområ-

det, når det gælder den boligsociale indsats, de frivillige sociale foreninger/organisationer (Service-

lovens § 18), den aktiverende og forebyggende virksomhed (Servicelovens § 79), hensyn til handi-

cappede og hele den generelle forebyggende sundhedsindsats. 

 

Når det gælder bevægelseshandicappede, arbejder Kultur- og Fritidsafdelingen også sammen med 

Frederiksberg Ejendomme, for at sikre tilgængelighed til flest mulig faciliteter for alle grupper. 

 

Faciliteter 

For at sikre de bedste muligheder for et alsidigt og aktivt fritidsliv på Frederiksberg vil der være stor 

fokus på de faciliteter, der bruges til fritidsaktiviteter. Det gælder ikke alene de aktiviteter som 

gennemføres under folkeoplysningsloven, det gælder også faciliteter til selvorganiserede personer 

og grupper, der dyrker deres fritidsaktivitet udenfor det organiserede foreningsliv. I denne forbin-

delse vil der løbende være opmærksomhed på, hvordan man kan udbygge fritidsfaciliteterne på 

Frederiksberg og optimere benyttelsen af de eksisterende faciliteter. 
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På Frederiksberg drives de store idrætsanlæg på Jens Jessens Vej, Peter Bangs Vej og Pile Allé af 

henholdsvis Frederiksberg Idrætsunion (FIU) og Kjøbenhavns Boldklub (KB). Til denne drift oppe-

bærer disse foreninger et årligt kommunalt tilskud i henhold til en kontrakt, som i et nærmere be-

skrevet omfang forpligter FIU og KB at stille deres anlæg gratis til rådighed for de godkendte aften-

skoler og folkeoplysende foreninger i kommunen. 

 

Herudover ydes lokaletilskud til en række foreninger med egne lokaler. Retningslinjerne for denne 

støtte er beskrevet i Frederiksberg-ordningen. 

 

Det er vigtigt, at alle kommunens fritidsfaciliteter, hvad enten de administreres af kommunen, FIU, 

KB eller andre udnyttes optimalt. Udover brugere i folkeoplysningsregi, kan faciliteterne også benyt-

tes af skoler, institutioner og af frivillige foreninger i socialt regi. 

 

Herudover skal der løbende være opmærksomhed på optimering af tilgængelighed for alle bruger-

grupper, også borgere med forskellige handicaps og funktionsnedsættelser. 

 

For at sikre størst mulig bredde i kommunens fritidsaktiviteter er der løbende opmærksomhed på, 

hvor der kan placeres åbne idrætsanlæg. Tilsvarende skal der være fokus på, hvor det er muligt at 

inddrage lokaler og faciliteter i andre kommunale regi (børne- og ungeområdet, ældresektoren) til 

folkeoplysende formål. 

 

Som supplement til ovenstående er der allerede åbnet for offentlig adgang til en række skolegårde 

(lege- og bevægelsespladser) udenfor skolernes normale åbningstid. 

 

Økonomi på Folkeoplysningsområdet 

Virksomheden i aftenskolerne og i de frivillige foreninger understøttes af en række tilskud. De 

nærmere retningslinjer for beregningen af disse tilskud er beskrevet i henholdsvis ”Retningslinjer 

for voksenundervisning” og i ”Frederiksberg-ordningen”. 

 

Herudover ydes der særlige faste tilskud til f.eks. kvindesvømning (HSK), handicapkonsulent (FHI), 

idrætskonsulent (FIU), mv. 

 

Folkeoplysningsudvalget disponerer over en pulje, hvor aftenskoler og frivillige folkeoplysende for-

eninger har mulighed for at søge om støtte til særlige initiativer eller ekstraordinære udgifter. Her-

udover kan aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger – på lige fod med andre – søge Kultur- 

og Fritidsudvalgets puljer om støtte til udviklingsarbejder og tværgående indsatser, der kan booste 

synergieffekter aktørerne imellem. 
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Brugerindflydelse. 

I den løbende administration af folkeoplysningsområdet sikres brugerindflydelsen bl.a. gennem bru-

gerrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget.  

Herudover sikres det formelle samspil med borgerne i øvrigt bl.a. gennem et årligt dialogmøde, 

ligesom der kommer tilbagemeldinger fra borgerne hvert 2. år i forbindelse med gennemførte bor-

gerundersøgelser. 

 

Målsætninger med indikatorer for folkeoplysningspolitikken (jf. kultur- og fritidspolitikken) 

• Foreningerne på fritidsområdet skal være mangfoldige og vedkommende 

Indikatorer: 

- Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år 

- Udviklingen i antallet af idrætsgrene og andre fritidsaktiviteter i foreningsregi 

- Flere tilbud til særlige målgrupper i foreningsregi 

- Årlig ”temperaturmåling” på idræts- og fritidslivet på Frederiksberg gennem årligt dia-

logmøde for aktørerne på området 

• Foreninger på Frederiksberg skal tilskyndes til udvikling af flere aktiviteter, så kommunens 

børn og unge bliver introduceret til en bred vifte af fritidstilbud 

Indikator: 

- Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres læringsmål 

• Trænere/ledere i det lokale fritidsliv har forudsætningerne for at skabe aktiviteter af høj kvali-

tet i et sundt og fastholdende miljø 

Indikator: 

- F.eks. FIU’s trænerundersøgelse 

• Borgerne oplever, at fritidsfaciliteterne på Frederiksberg har en høj kvalitet 

Indikator: 

- Data fra brugertilfredshedsundersøgelsen på foreningsområdet 

• Byens fritidsfaciliteter udnyttes optimalt 

Indikator: 

- Data fra bookingsystem samt aktivitetsoptællinger  

• Flere borgere involverer sig aktivt i det lokale fritidsliv 

Indikator: 

- Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år. 

- Flere idrætsaktive borgere – fx gennem sundhedsprofilundersøgelser 

- Flere foreningsaktive borgere (medlemstal fra foreningerne) 

 

Det skal tilstræbes, at udmøntningen af målene sker i sammenhæng med udmøntningen af kultur- 

og fritidspolitikken og i samarbejde med foreningslivet. 

 

Revision 

Denne politik skal senest tages op til revision i 2019 (2 år efter næste kommunalvalg). 


