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Forord
Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folke-
oplysningen er demokrati og fællesskab. Det er kommunernes rolle at sikre rammerne for, at for-
eningerne kan udleve disse værdier, som kommer hele samfundet til gode.

Slagelse Kommunes Folkeoplysningspolitik beskriver de overordnede rammer for indsatsen på 
folkeoplysningsområdet. Politikken er udarbejdet i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, 
Folkeoplysningsudvalget og foreninger og frivillige, der har deltaget i møder og høringer. Det er 
fortsat hensigten, at det folkeoplysende område skal udvikles mellem disse parter. Når politikken 
peger på udviklingsinitiativer, er det vigtigt at påpege, at vi ikke blot skal tænke nyt, fordi det skal 
være nyt! Vi skal i høj grad bevare det, der eksisterer i dag, hvor mange frivillige yder en stor indsats. 
Men vi skal også følge med udviklingen og bevarer bredden i aktiviteterne, så flest mulige borgere 
får glæde af foreningslivet.

Folkeoplysningspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens vision samt øvrige politikker 
herunder Kommuneplan, Bosætningspolitik og Kultur- og Fritidspolitik.

Visionen – mangfoldighed og ligeværdighed
Slagelse Kommune vil fremme et mangfoldigt idræts- og fritidsliv, det frivillige arbejde og et aktivt 
medborgerskab i et tæt udviklende og ligeværdigt samarbejde med folke-oplysningsudvalget og 
foreningerne. 

Nedenfor beskrives 4 indsatsområder, som skal opfylde visionen for Folkeoplysningspolitikken.
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1.  Rammer for det folkeoplysende område
Slagelse Kommune skal, i henhold til Folkeoplysningslovens kapitler 2 – 8, sikre rammerne for akti-
viteter under folkeoplysningen. Det omfatter henholdsvis lokaler og faciliteter, tilskuds- og støtte-
muligheder samt vilkår og betingelser for at kunne agere effektivt og udviklende som forening eller 
initiativtager i Slagelse Kommune. 

Derfor vil vi:
• skabe en foreningsportal, som giver gennemsigtighed i faciliteter og letter lokaleanvisning i       
   samarbejde med foreningerne
• skabe muligheder for netværksdannelse mellem foreninger, bl.a. via foreningsportalen
• stille en varieret vifte af hensigtsmæssige og veldrevne faciliteter til rådighed
 
Handleplan for 2013 - 2014
• Foreningsportalen skal evalueres i Folkeoplysningsudvalget en gang årligt.
• Revidering af retningslinjer for Fritidsområdet påbegyndes.
• Facilitetsanalyse af kommunen fritidsfaciliteter genoptages i samarbejde med Syddansk Univer- 
   sitet. 

2.  Samspil mellem det folkeoplysende område og selvorganiserede grupper
I Slagelse Kommune er alle slags aktiviteter inden for lovens rammer velkomne. Rammerne for det 
folkeoplysende område skal derfor rumme såvel de foreningsbaserede som de selvorganiserede 
aktiviteter på et ligeværdigt grundlag. For at imødekomme ændrede krav til aktiviteter i fritidslivet 
skal der fortsat udvikles nye initiativer, som kan bidrage til at styrke og forny folkeoplysningen.

Derfor vil vi:
• støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer og organisationsformer
• sikre faciliteter til udvikling af mere fleksible og spontant tilgængelige aktiviteter

Handleplan for 2013 - 2014
• Der arbejdes for en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter, således at selvorganiserede   
   grupper også får gavn af kommunens faciliteter
• Der arbejdes på at bygge en bro mellem selvorganiserede grupperinger og etablerede foreninger.
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3. Udvikling af aktiviteter skal bygge på de folkeoplysende værdier
I en tid hvor borgerne efterspørger stadig mere specialiserede og individualiserede tilbud, og hvor 
både foreninger og kommercielle virksomheder forsøger at imødekomme dette, er det vigtigt, at 
den folkeoplysende virksomhed fortsat bygger sine aktiviteter i det frivillige, demokratiske for-
eningsliv, som bæres af det forpligtende fællesskab.

Derfor vil vi:
• skabe rammer for, at de folkeoplysende foreninger fortsat kan udvikle tidssvarende og aktuelle  
   aktivitetstilbud samtidig med, at det foregår på et demokratisk og non profit grundlag og med     
   henblik på at styrke og udvikle fællesskaber
• inspirere til flere partnerskaber mellem den folkeoplysende voksenundervisning/ foreningslivet                 
   og f.eks. biblioteker, kommunale institutioner, kulturelle foreninger og virksomheder

Handleplan for 2013-2014
• Der arbejdes med at kommunikerer gode historier ud, således at flere kan blive inspireret til at  
   indgå partnerskaber
• Der arbejdes konkret med at inspirere til partnerskaber mellem folkeoplysende foreninger og  
   folkeskoler

4. Et ligeværdigt samarbejde om udviklingen af det folkeoplysende område
I Slagelse Kommune har Byrådet nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som består af repræsentanter 
fra idrætsforeninger, børne- og unge foreninger, handicapforeninger, aftenskoler, ungeråd, inte-
grationsudvalg samt kultur- og fritidsudvalget. Udvalgets kompetencer fremgår af en kompeten-
ceplan udarbejdet specielt for udvalget i Slagelse Kommune, men her kan bl.a. nævnes udtaleret 
ved fremtidige ændringer af folkeoplysningspolitikken, det årlige budget samt tilskudsregler for 
området. Samarbejdet mellem Folkeoplysningsudvalget og Slagelse Kommune bygger på mangfol-
dighed og ligeværdighed, som visionen foreskriver det.  

Derfor arbejder vi for:
• et synligt og aktivt Folkeoplysningsudvalg, som ud over de beskrevne kompetencer også skal  
   virke som en visionær sparringspartner for Slagelse Kommune i forhold til at udvikle det folkeo- 
   plysende område

Handleplan for 2013-2014
• Der arbejdes med en kommunikationsstrategi for Folkeoplysningsudvalget, således at gode             
   initiativer og samarbejder kommunikeres tydeligere ud til forskellige målgrupper (foreninger,  
   politikere, etc.)
• Der afholdes hvert år et dialogmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudval- 
   get.
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Det folkeoplysendes område set i forhold til kommunens vision og øvrige politikker

Slagelse Kommunes Byråd har vedtaget en vision, hvor uddannelsesindsatsen spiller en væsentlig 
rolle. I forhold til denne indsats kan det folkeoplysende område bidrage med:
• aktiviteter, som har et lærings- og dannelsesperspektiv
• et mangfoldigt udbud af aktiviteter og oplevelser, som bl.a. gør kommunen til et attraktivt ud- 
   dannelsessted

I forhold til sundhedspolitikken kan det folkeoplysende område bidrage med:
• aktiviteter, der motiverer til sund livsstil både i forhold til kost og motion

I forhold til bosætningspolitikken kan det folkeoplysende område bidrage med:
• positiv profilering af Slagelse Kommune som et godt og aktivt sted at bosætte sig

I forhold til kultur- og fritidsområdets strategier kan det folkeoplysende område bidrage med:
• at udvikle aktiviteter i trit med tidens tendenser
• indgår i partnerskaber med skoler og dagtilbud i forhold til at motivere børn og unge til at være  
   aktive i foreningslivet
• udnyttelse af kommunens faciliteter bedst muligt
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Slagelse Kommune
Center for Skole og Fritid
Smedegade 36
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