ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 – 2016

FORORD
Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal
give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer. Det
mangfoldige fritidsområde er fundamentet for livslang
læring og en sund livsstil. Det er en arena for medborgerskab og dermed for samfundets fundamentale demokratiske principper.
Folkeoplysning er alle de tilbud og muligheder for et
aktivt fritidsliv, som bl.a. idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger skaber og organiserer. Det er her, vi mødes med naboer og interessefæller, og det er her, vi udvikler os og deler
fællesskaber. Her kan vi både være en del af lokalområdet og få udvidet vores horisont. Det aktive
foreningsliv er båret af dyb interesse, forpligtende
samvær og glæden ved at kunne bidrage til fællesskabet.
I Gentofte Kommune prioriteres de alsidige fritidstilbud til borgere i alle aldre højt. Et meningsfuldt fritidsliv er en faktor, der skaber stor værdi hos den
enkelte ved at være et område, hvor vi får energi og
overskud til at tackle en travl hverdag. Hvad enten
vi er idrætsudøver i en forening, bliver klogere på
verden i aftenskolerne, udfolder kreative talenter
eller nyder fællesskabet og naturen i spejderbevægelsen, træffer vi aktive valg om, hvordan tiden skal
bruges. Dette valg er en investering, som giver afkast
i form af livskvalitet, sundhed, velvære og glæde.

Fundamentet for et levende og alsidigt foreningsliv
er de frivillige og de frivillige ledere. Det frivillige arbejde og engagement er en meget væsentlig del af
det folkeoplysende arbejde. De fælles mål sætter
rammen for, hvordan og hvor vore aktive borgere kan
bidrage til at løse små og store opgaver – som alle
er vigtige for fællesskabet. Det forpligtende samvær
og det frivillige foreningsarbejde er værdifulde fora i
forhold til at udvikle og skærpe forståelsen for demokratiet og de principper, det hviler på.
Som noget nyt er de selvorganiserede fritidsudøvere medtænkt i folkeoplysningsloven og har nu
mulighed for at søge tilskud inden for det folkeoplysende område. Dette åbner spændende perspektiver
for nye aktiviteter og udvikling af samarbejder mellem
etablerede aktører og nye grupper og tilbud.
Gentofte Kommunes politik for folkeoplysning skal
sikre rammen for et forsat aktivt fritidsliv, som fungerer i sammenhæng med idræts- og bevægelsespolitikken. Den bidrager til sundhedspolitikken og er en
vigtig arena for Gentofte Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab.
Gentofte
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FORMÅL
Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at
bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige
indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven
er formålet for henholdsvis oplysningsforbund og
foreningsarbejde beskrevet således:
Den folkeoplysende voksenundervisning:
§ 7. ”Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt
medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt
og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne
og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage
aktivt og engageret i samfundslivet.”

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
§ 14. ”Formålet med det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse
og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i
aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke
folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.”
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.

VISION

I Gentofte Kommune vil vi
< sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der
fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse
< sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode
faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter
< skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling
af nye ideer, tilbud og foreninger.

KENDETEGN

Folkeoplysning i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved
< diversitet og mangfoldighed, så der er muligheder for, at alle kan
have et meningsfuldt fritidsliv og engagere sig i samfundslivet
< fortsat understøttelse og stimulering af oplysningsforbunds muligheder for at oprette nye tilbud og etablere partnerskaber med andre
offentlige og private organisationer eller foreninger, eks. i forhold til
en forebyggende og sundhedsfremmende indsats
< et engageret, varieret og vedkommende udvalg af tilbud der beriger,
glæder og understøtter livslang læring til borgerne.

MÅLSÆTNINGER

< Det folkeoplysende arbejde skal styrke medborgerskab, integration og social inklusion
gennem folkeoplysende voksenundervisning,
idræt og foreningsliv.
< Alle borgere, oplysningsforbund og foreninger skal have mulighed for at iværksætte nye
initiativer og tiltag.
< Støttemuligheder og midler til udvikling og
iværksættelse af nye tilbud skal kommunikeres
tydeligt, så alle borgere, oplysningsforbund og
foreninger er vidende om muligheder, puljer og
perspektiver for at få støtte.

< Den folkeoplysende virksomhed skal være
kendetegnet af nytænkning og udforskning
af muligheder i forhold til etablering af nye
partnerskaber og udvikling af nye områder for
aktiviteter og tilbud.
< Der skal ses innovativt på faciliteter og de eksisterende muligheder. Dels skal det sikres, at
lokaler og faciliteter udnyttes optimalt, dels skal
det undersøges, hvorvidt der kan tænkes multifunktionalitet ind i de eksisterende faciliteter.

RAMMER FOR
DET FOLKEOPLYSENDE ARBEJDE
I Gentofte Kommune er de ordninger, som rammesætter det folkeoplysende arbejde, udarbejdet af
Folkeoplysningsudvalget ud fra folkeoplysningsloven
og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Her følger en
oversigt over hvilke ordninger, der sætter rammerne:
< Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
er beskrevet i ”Retningslinjer for tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning 20102014”.
< Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger er beskrevet i ”Gentofteordningen”.
< De økonomiske rammer for folkeoplysning
i Gentofte Kommune besluttes af Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget har
hørringsret i forhold til vedtagelse af Gentofte
Kommunes budget.

< Kommunale lokaler fordeles efter en klar
prioritering:
1. Aktiviteter på skoler i forbindelse med elever
2. Børn og voksne med handicap
3. Børn og unge (foreninger/institutioner med
medlemmer under 25 år)
4. Voksne (oplysningsforbund/aftenskoler)
5.          
under 25 år
6.        
deltagere under 25 år.
< Fordelingen af svømmehaller, skøjtehaller,
idrætshaller samt udendørs boldbaner fordeles
af lokale brugerråd.
< Gymnastiksale og skolelokaler fordeles af
Idræt og Fritid.

Læs mere på www.gentofte.dk

UDVIKLINGSPULJER FOR
FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET
Gentofte Kommune ønsker at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organiseringsformer eller projekter.
Under det folkeoplysende område er der to puljer,
der kan søges med dette formål.

Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning kan
søges til generelle tiltag inden for fritids- og folkeoplysningsområdet. Hovedformålet er at igangsætte
nye aktiviteter, og støtte kan ydes til:

Puljerne kan søges af alle foreninger og oplysningsforbund og omfatte nye grupper og aktiviteter, der
ikke traditionelt opfattes som en del af den folkeoplysende virksomhed, og som ikke på forhånd får tilskud
efter regler i folkeoplysningsloven.

< Nye foreninger, der har behov for starttilskud
til at etablere sig under det folkeoplysende
område
< Aktiviteter for nye målgrupper
< Etablering af partnerskaber med det formål at
      
 tive samarbejder
< Organisering af små grupper, klubber og
foreninger i en fælles organisation, der kan
arbejde med fælles målsætninger
< Foreninger som på nuværende tidspunkt ikke
modtager kommunalt foreningstilskud
< Sammenslutning af grupper, der potentielt kan
udvikle sig til at blive foreninger.

Udviklingspuljen for Idræt og Motion kan søges
til udvikling af idræts- og bevægelsesaktiviteter:

Begge udviklingspuljers størrelse fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

< Nye aktiviteter
< Aktiviteter for nye målgrupper
< Ny organisering af tilbud

Læs mere på www.gentofte.dk

< Udviklingspulje for Idræt og Motion
< Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning.
Formålet er at udvikle den folkeoplysende virksomhed
i Gentofte Kommune, samt at involvere nye grupper
i folkeoplysningsarbejdet.

NYE MULIGHEDER, UDVIKLING OG
PARTNERSKABER
Fritagelse for deltagerbetaling

Oprettelse af hold med begrænset optag

Hvor særlige forhold gør sig gældende, er der mulighed for at undtage fra kravet om deltagerbetaling.
Formålet med omkostningsfri deltagelse er at skabe
øget integration og inddrage grupper, som ellers vil
være forhindret af økonomiske årsager.

Som udgangspunkt skal hold under folkeoplysningsloven være åbne for, at alle interesserede kan deltage. Dog kan det være hensigtsmæssigt at oprette
             
         oplysende aktiviteter. Dette vil være tilfældet, når
særlige målgrupper, som ellers ikke ville deltage i
aktiviteten, skal tiltrækkes. Formålet er at give de
enkelte deltagere mulighed for efterfølgende at fungere i forløb, der er åbne for alle. Foreninger og
oplysningsforbund skal ansøge Folkeoplysningsudvalget om dispensation til at oprette lukkede hold.

Følgende grupper er omfattet:
< Børn og unge fra familier med begrænset
økonomisk råderum.
< Handicappede og førtidspensionister.
< Flygtninge.
Særlige økonomiske forhold skal gøre sig gældende.
Foreninger og oplysningsforbund kan ansøge om
fritagelse for kravet om deltagerbetaling. I de tilfælde,
hvor dette imødekommes, er foreninger og oplysningsforbund stadig tilskudsberettigede og kan søge
adgang til lokaler i henhold til folkeoplysningsloven.
Foreninger og oplysningsforbund dækker selv omkostningen ved manglende kontingent- eller deltagerbetaling. Folkeoplysningsudvalget behandler
ansøgningerne.

Partnerskaber

Byplanlægning

Gentofte Kommune kan indgå i partnerskaber med
blandt andet grupper under folkeoplysningsloven
med det formål at opfylde folkeoplysningspolitikken,
idræts- og bevægelsespolitikken, sundhedspolitikken,
børne- og ungepolitikken og andre samfundsrelevante emner.

Gentofte Kommune har fokus på, at der fortsat arbejdes struktureret på at medtænke rekreative og
bevægelsesklare områder i byplanlægningen. Ved
anlæg og renovering af parker og pladser, havnemiljøer og idrætsfaciliteter skal der arbejdes med helhedsperspektiver, så løberuter, rulleskøjteunderlag,
skateboardfaciliteter og øvrige bevægelsesfaciliteter
kan inddrages i planlægningen. Ved at indtænke
bevægelse i det offentlige rum skabes sammenhæng
mellem idrætslivet, byens rum og de grønne områder
og derved de bedste forudsætninger for et aktivt
fritidsliv for selvorganiserede grupper såvel som
foreninger.

Grupper under folkeoplysningsloven kan indgå i
partnerskaber, hvis det omhandler tiltag der støtter
folkeoplysningspolitikkens mål. Det vil være muligt
at søge tilskud inden for rammerne af udviklingspuljerne. Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger til udviklingspuljerne om støtte til partnerskaber.
Afgrænsning af aktiviteter
Folkeoplysningsvirksomheden i Gentofte Kommune
udføres i henhold til folkeoplysningsloven. Oplysningsforbund, foreninger og spejdere tilbyder tilsammen et meget bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter til borgerne. Fritidsvaner ændrer sig i takt med,
at samfundet ændrer sig. Derfor skal der være opmærksomhed på at undersøge potentialerne i at
samarbejde med beslægtede aktører og udvikle nye
aktiviteter til glæde for alle.

SAMMENHÆNG OG MEDINDFLYDELSE
Samspil med øvrige politikområder

Brugerinddragelse

Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de
sammenhængende indsatser i kommunen, der beskrives i følgende politikker:

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune arbejder med at sikre dialog og skabe rum for udvikling af
folkeoplysningen igennem aktiv repræsentation af
oplysningsforbund, foreninger, handicaporganisationer, ældresagen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

< Idræts- og bevægelsespolitikken, der blandt
andet beskriver Gentofte Kommunes politik for
idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsaktiviteter.
< Sundhedspolitikken, der blandt andet beskriver
Gentofte Kommunes politik for KRAM-faktorerne. (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)
< Handicappolitikken, der blandt andet beskriver
Gentofte Kommunes politik for fritidstilbud til
alle og aktiv samfundsdeltagelse med udgangspunkt i borgere med handicap.
< Integrationspolitikken, der blandt andet beskri 
       ninge og indvandreres aktiviteter og deltagelse
i det forpligtende fællesskab.
< Børne- og ungepolitikken, der blandt andet
beskriver børn og unges ret til alsidig udvikling,
gennem en bred vifte af tilbud, herunder fritidog foreningsliv.

Valg, sammensætning, konstituering m.v. af Folkeoplysningsudvalget, samt kompetencer delegeret til
Folkeoplysningsudvalget fremgår af ”Vedtægter for
Folkeoplysningsudvalget.”

Bagom Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gælder frem til 2024.
Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og målsætninger, som er 4-årige.
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med
idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede
aktører.
Politikken er et redskab for foreninger, oplysningsforbund, kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at realisere visioner og
indsatser.
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