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1 (Åben) Forslag til ny folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2018-02441
Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i
2018.

Baggrund
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave
er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.
Foreløbige proces:
 4. september 2018: Folkeoplysningsudvalget godkendte procesplan for revideringen.
 4. oktober 2018: Brugerseminar blev afholdt, og bidrog med inputs til kendetegn og
målsætninger for den reviderede politik.
 31. oktober 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt første forslag til
folkeoplysningspolitik til drøftelse. Drøftelsens kommentarer blev efterfølgende indarbejdet i
et andet forslag.
 12. december 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt andet forslag til
folkeoplysningspolitik.
 30. januar 2019: Andet forslag blev drøftet på dialogmødet mellem
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Drøftelsernes kommentarer
blev indarbejdet i et tredje forslag til folkeoplysningspolitik.
 Februar 2019: Tredje forslag til Folkeoplysningspolitik var i høring hos brugerne (svarfrist d.
1. marts 2019). Høringsrunden har givet to svar, som er vedhæftet i bilag 1.
Høringssvarene kommer fra henholdsvis seniorrådet i Gentofte Kommune og Karl Gaub,
som er borger i kommunen. Fritid vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til
ændring i folkeoplysningspolitikken.
Tredje forslag til folkeoplysningspolitik samt tilhørende idekatalog er vedhæftet (bilag 2 og 3), og
indstilles hermed til godkendelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslag til ny folkeoplysningspolitik godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Bilag
1. Høringssvar til folkeoplysningspolitikken (2773565 - EMN-2018-02441)
2. 3. forslag til folkeoplysningspolitik (2773566 - EMN-2018-02441)
3. Idékatalog til 3. forslag til folkeoplysningspolitikken (2773590 - EMN-2018-02441)

2 (Åben) Høring i forbindelse med facilitetsstrategi
Sags ID: EMN-2019-01390
Resumé
Folkeoplysningsudvalget forelægges forslag til facilitetsstrategi til drøftelse i forbindelse med
høring.

Baggrund
Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev besluttet af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
på mødet den 11. september 2018. Herefter er der blandt andet afholdt et seminar, hvor brugerne
kom med ønsker til strategiens indhold. Disse er nu samlet i et udkast til facilitetsstrategi (bilag 1)
og et idékatalog med brugernes ideer til konkrete indsatser (bilag 2).
Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder:
1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
2. Synliggørelse og formidling
3. Fleksibilitet og alsidig brug
4. Kvalitet og tilgængelighed
Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser, prioritering og
ansvarshavende.
Udkastet har været i høring hos brugerne, og høringssvar fremlægges Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget på mødet den 1. maj 2019.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udkastet til facilitetsstrategi drøftes med henblik på at kommentere i høringsrunden.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalgets kommentarer indarbejdes i punktet der fremlægges Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget på mødet den 1. maj 2019.
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Bilag
1. Facilitetsstrategi (2774093 - EMN-2019-01390)
2. Facilitetsstrategi - konkrete indsatser (2774094 - EMN-2019-01390)

3 (Åben) Gentofte-ordningen
Sags ID: EMN-2018-04841
Resumé
Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002. Ordningen blev drøftet med henblik på revision
på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og 12.12.2018 og fremlægges her til endelig
beslutning.

Baggrund
Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1. januar 2002. Herefter er en ændring af
den øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 2009 og en ændring af den øvre grænse
for udbetaling af medlemstilskud vedtaget i 2011.
Ordningen fremlægges til beslutning.
Følgende ændringer foreslås:
1) Den nedre grænse for aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling i forhold til at
indgå i fordelingen af medlemstilskud reduceres til 75 kr.
2) Tilhørsfold for foreninger i gruppe 1 og gruppe 2 præciseres.
3) Der opstilles krav om at foreninger, der skal godkendes som folkeoplysende foreninger i
Gentofte Kommune skal medsende retvisende budget.
Ordningen er desuden blevet skærpet sprogligt.
Revideret forslag til Gentofte-ordningen (bilag 1) samt den nugældende ordning, hvor ændringerne
er markeret (bilag 2) er vedlagt.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At forslaget til Gentofte-ordningen vedtages.

Tidligere beslutninger:
.
Beslutninger:
Udsættes.
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Punktet revideres og behandles på et kommende møde i udvalget.
Bilag
1. Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25år (2853840 - EMN-2018-04841)
2. Gentofte-ordningen med rettelser (2855204 - EMN-2018-04841)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00854
Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
for Folkeoplysningsudvalget.

Baggrund


Afvikling af Aktiv sommer 2019.
Aktiv Sommer afvikles i uge 27, 28 og 32.
Programmet lægges på skolernes ForældreIntra den 6. maj 2019.
Tilmelding afvikles den 21. maj kl. 17, da vores pilotforsøg med tilmelding fra kl. 17 gik over
al forventning, og forældrene uopfordret gav udtryk for tilfredshed med det ændrede
starttidspunkt (før kl. 9.00).



Motionshold målrettet forældre – kom og vær med aktivitet
Fra den 25. april og fire torsdage frem har borgere mulighed for gratis at deltage i træning i
Kildeskovshallens grønne områder. Aktiviteten er iværksat i et samarbejde med
Kildeskovshallens Fysioterapi, som står for træningen. Aktiviteten finder sted fra kl. 17-18
og er målrettet forældre, som er tilstede i Kildeskovshallen, mens deres børn går til idræt.
Se mere her: facebook.com/events



Vandretur med Charlotteklubben – kom og vær med aktivitet
Den 9. maj kl. 9.30 kan borgere deltage i en vandretur langs Mølleå. Vandreturen er
målrettet ældre borgere, men åben for alle. Grøn Guide Gentofte er med og vil fortælle om
området.
Aktiviteten er arrangeret af Charlotteklubben i samarbejde med Gentofte Kommune.
Se mere her: charlotteklubben.dk/1-dags-ture



Træningsarrangement med Fri Senior Motion – kom og vær med aktivitet
Den 23. maj kl. 16.30-18.30 kan borgere deltage et fælles træningsarrangement i Bernstorff
Parken. Arrangementet afholdes af den selvorganiserede gruppe Fri Senior Motion i
samarbejde med Gentofte Kommune. Det er ønsket, at deltagerne i arrangementet får lyst
til at deltage i Fri Senior Motions faste motionsaktiviteter.



Projekt LIFU
Fritid og Ungecenter Gentofte samarbejder med WESI3 og DBU om projektet Ledelse og
Idræt for Unge (LIFU). Målgruppen er unge i alderen 18-23 år, som er ledige og uden
uddannelse. Målet med projektet er, at udvikle de unges selvindsigt, selvværd og selvtillid,
så de klædes på til at kunne påbegynde en uddannelse og på sigt blive selvforsørgende. I
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projektet vil de unge få kursus i det personlige lederskab og en træneruddannelse,
hvorefter de kommer i praktik i en idrætsforening eller GFO. Projektet havde opstart i marts
og løber til og med juni.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Herudover blev der forslået at diskutere henholdsvis demokrati på det folkeoplysende
område og forældredeltagelse i idrætsforeninger og spejdergrupper.
Bilag
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