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Holbæk Kommunes nye folkeop-
lysningspolitik sætter en retning 
for det folkeoplysende arbejde 
og giver mulighed for at styrke 
folkeoplysningsområdet. Med 
Folkeoplysningspolitikken er det 
hensigten at give foreningerne 
mulighed for selvstændigt at 
bidrage til udviklingen af folke-
op-lysningsområdet og samtidig 
være en partner i de kommunale 
indsatser.

Folkeoplysning dækker over 
idrætsforeninger, aftenskoler, 
spejdere og andre foreninger, 
der hjælper os alle - børn, voks-
ne og ældre - med at udvide vo-
res horisonter og fostrer dialog 
samt fællesskab på tværs af ge-
nerationer og livssituation. Det 
er gennem de folkeoplysende 
foreninger, at vi traditionelt har 
mødt ligesindede, men vi også 
er blevet udfordret i vores syn 
på verdenen. Det er herigen-
nem, at vi skaber bånd til vores 
naboer, vores lokalområde og til 
det større samfund.

Folkeoplysningspolitikken lægger 
vægt på det brede og engage-

rede samarbejde og er blevet til 
i dialog mellem Kultur og Fritids-
udvalget og repræsentanter for 
de tre samråd.

Emrah Tuncer 
Formand for Udvalget for 
kultur og fritid

Forord
1. Vores vision med 

folkeoplysningspolitiken
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1. Vores vision med 
folkeoplysningspolitiken

Holbæk Kommune er et sted, 
hvor vi har tradition for at ar-
bejde sammen om at udvikle 
fællesskaber med plads til alle. 
Vi er alle med til at sikre Holbæk 
Kommune som et godt sted at 
bo og vokse op. Grundlaget for 
et stærkt lokaldemokrati er en-
gagerede medborgere, der kan 
være med til at angive retningen 
for, hvor vi skal bevæge os hen. 
Et rigt foreningsliv kan skabe 
det, som den offentlige sektor 
ikke kan skabe alene: Samhørig-
hed, engagement og samfunds-
sind. Engagerede medborgere 
styrker den sociale sammen-
hængskraft. Det gælder både 
på tværs af aldersgrupper og på 
tværs af områder.

Folkeoplysningsområdet har en 
lang historie bag sig ikke kun i 
Holbæk Kommune, men i hele 
Danmark. Det at være spejder, 
fodboldtræner eller 
kursist på et aftenskolehold har 
dybe rødder til vores selvforstå-
else. Det handler om at være 
engageret i det samfund, man 
lever i og bidragende til dets ud-
vikling. 

Men folkeoplysningsområdet er 
også under forandring og skal 
følge med udviklingen i samfun-
det generelt. Der åbner sig i dis-
se år nye muligheder for folke-
oplysningen. Det er et dynamisk 
område, hvor det handler om at 
udvikle de folkeoplysende akti-
viteter, så de appellerer til alle 
kommunens borgere – på tværs 
af alder, baggrund og livssitua-
tion og så de understøtter både 
den faglige, sociale og person-
lige udvikling.

I Holbæk Kommune vil vi ger-
ne blive bedre til at indgå ægte 
partnerskaber med de frivillige 
foreninger. Der er så mange om-
råder, hvor vi kan hjælpe hinan-
den og lære af hinanden. Et ek-
sempel på et oplagt samarbejde 
kunne være mellem aftensko-
lerne, borgerservice og bibliote-
ket i forhold til borgernes brug 
af digitalisering. Her vil Holbæk 
Kommune støtte op om aktivite-
ter der understøtter borgerne i 
at blive trygge i forhold til brug 
af digitale værktøjer. Det er Hol-
bæk Kommunes mål at tænke 
foreninger og det aktive med-
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borgerskab bredt ind i alle kom-
munens politikker.

I Holbæk Kommune skal vi: 

• Anerkende det frivillige folke-
oplysende arbejde for sin evne 
til at skabe viden om hinanden, 
sundhed, trivsel, nye idéer, part-
nerskaber og sammenhængs-
kraft 

I Holbæk Kommune vil vi: 

• Øge samarbejdet mellem det 
frivillige foreningsarbejde og de 
professionelle institutioner som 
folkeskolen, ungdomsklubben, 
ældrecentret eller plejecentret 

• Udvikle reelle partnerskaber 
mellem frivillige foreninger og 
kommune 

• Anerkende det store frivillige 
foreningsarbejder m.v.
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Formålet med folkeoplysnings-
politiken er at motivere og un-
derstøtte den enkeltes borger 
til at udvikle egne interesser og 
kompetencer til gavn og glæde 
for sig selv og andre.
Igennem fællesskaber, at ople-
ve glæden ved at udrette noget 
med andre og derved få lyst til 
at tage medansvar for fælles-
skabet. 

I Holbæk Kommune har vi et 
særligt fokus på at fremme det 
sunde liv, demokratiforståelsen 
og det aktive medborgerskab. Vi 
ved, at vi har en udfordring med 
sundhedstilstanden i vores kom-
mune og vi tror på, at løsningen 
kan findes gennem samarbejde 
eller konkrete partner-skaber 
med de frivillige folkeoplysende 
foreninger.

Vi vil understøtte den folkeoply-
sende arbejde så flest muligt har 
lyst og mulighed for at deltage 
i foreningsarbejdet i hele Hol-
bæk Kommune. Det betyder, at 
vi lægger vægt på, at der både 
er bredde i tilbuddene, en geo-
grafisk spredning af tilbuddene 

og mulighed for specifikt målret 
tilbud til særlige grupper – f.eks. 
fripladstilbud, sundhedsindsatser 
målrettede særlige grupper etc.

Vi vil aktivt inddrage den folke-
oplysende undervisning og det 
frivillige folkeoplysende arbejde 
som en aktiv medspiller i forhold 
til at løse kommunale indsatser, 
eksempelvis i forhold til sund-
hedsfremmende indsatser, ar-
bejdet med digitalisering, styrke 
demokrati og samfundsfor-ståel-
se. Som en del af dette arbejde 
vil vi understøtte indsatser for 
særligt målrettede grupper.

Yderligere vil vi samtidig under-
støtte aktiviteter som kan dyr-
kes på mere uorganiseret basis.

Holbæk Kommune vil kendes på:

• at understøtte den folkeoply-
sende virksomhed for at fremme 
sundhed, demokratifor-ståelse, 
kreativ og faglig udvikling samt 
aktivt medborgerskab 

• at øge antallet af deltagere i 
idrætslivet, folkeoplysende akti-

2. Borgerne og det 
folkeoplysende arbejde
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viteter og frivilligt arbej-dende  

• at flest muligt får glæde af de 
værdier og kvaliteter som de fol-
keoplysende aktiviteter har at 
byde på, herunder øget fleksibi-
litet og individuelt tilbud for de 
selvorganiserede fritidsaktivite-
ter

• hvor der er engagement og 
lyst til at bidrage,  

• hvor vi understøtter en borger-
kultur med plads til den enkelte 
og helheden, og  

• hvor nytænkning og iværksæt-
teri trives. 

• hvor vi understøtter den folke-
oplysende virksomhed, til frem-
me for demokratiforståelse og 
aktivt medborgerskab

Der henvises i øvrigt til Kultur- 
og fritidspolitikken – Udviklings-
område C. Livsfaser og kultur- 
og fritidslivet.

3. Rammer 
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Vi ved, at de fysiske rammer 
og muligheden for at samles er 
af stor betydning både, når det 
handler om holde sig i gang og 
sund længst muligt, og når det 
handler om at holde fast i sin 
omgangskreds og netværk. Der-
for vil vi prioritere, at så mange 
som muligt kan anvende loka-
ler og idrætsfaciliteter i Holbæk 
Kommune. Der skal være mu-
lighed for, at såvel etablerede 
foreninger, som mere uorganise-
rede grupperinger, kan benytte 
kommunale faciliteter. Kommu-
nens lokaler skal som udgangs-
punkt stilles til rådighed for for-
eningslivet i det omfang det er 
foreneligt med de daglige bruge-
re af lokalerne.

Jf. Mål A2 i kultur og fritidspoli-
tikken.

Holbæk Kommune vil støtte den 
frivillige folkeoplysende vok-
senundervisning – aftenskoler-
ne – muligheden for at formidle 
almen undervisning, foredrag, 
studiekredse, instrumentalun-
dervisning og undervisning af 
handicappede i henhold til folke-
oplysningsloven. 

Holbæk Kommune vil støtte den 
frivillige folkeoplysende voksen-
undervisning – aftenskolerne 
med tilskud, der skal medvirke 
til, at øge den enkelte borgers 
almene og faglige indsigt og 
færdigheder for at styrke evne 
og lyst til at tage ansvar for eget 
liv og til at deltage aktivt og en-
gageret i samfundslivet.

Holbæk Kommune kan beslutte, 
at der ydes særlige tilskud til føl-
gende formål, jf. § 6, stk. 2: 

1) Nedsættelse af deltagerbeta-
ling for særlige grupper. 

2) Undervisning m.v., der forud-
sætter små hold. 

3) Indgåelse af partnerskaber 
om løsning af konkrete opgaver.

Der henvises i øvrigt til Kultur- 
og fritidspolitikken – Udviklings-
område D. Kompetencegivende 
miljøer - Understøtte kompe-
tencegivende miljøer, herunder 
supplere uddannelsestilbud til 
bor-gere i forhold til traditionelle 
uddannelser

3. Rammer 
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Holbæk Kommune ønsker at in-
volvere nye grupper i folkeop-
lysningsarbejdet og støtte nye 
organisationsformer og projek-
ter. Der afsættes en udviklings-
pulje under folkeoplysningsud-
valget med det formål at støtte 
aktiviteter, der nødvendigvis ikke 
falder indenfor den traditionel-
le opfattelse af folkeoplysende 
virksomhed, og som ikke får til-
skud efter andre regler i loven.
I udviklingspuljen afsættes der 1 
% årligt af den samlede ramme 
indenfor folkeoplysningsområdet 
til en udviklingspulje. Udmønt-
ningen af udviklingspuljen sker 
med indstilling fra folkeoplys-
ningsudvalget.

Med henvisning til Kultur- og 
fritidspolitikken, pkt. 1 - Fremti-
dens udfordringer – Selvorgani-
se-rede fritidsaktiviteter og samt 
Udviklingsområder – mål A, kan 
den afsatte udviklingspulje an-
søges.

Udviklingspuljen vil prioritere 3 
indsatsområder:

• aktivt medborgerskab og de-
mokratiforståelse 

• sundhedsfremmende indsatser 

• it-kompetencer – jf. Kultur- og 
fritidspolitikken – punkt 1. Frem-
tidens udfordringer.

4. Udviklingspuljen  5. Folkeoplysningsudvalg  
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5. Folkeoplysningsudvalg  

Holbæk Kommune nedsætter 
et folkeoplysningsudvalg uden 
politisk repræsentation, som 
re-præsenterer bredden i kom-
munens folkeoplysende virksom-
hed. Udvalget sammensættes af 
repræsentanter fra de forenin-
ger, der får tilskud efter kapitel 
3 – det vil sige – de foreninger, 
som allerede får tilskud eller lo-
kaler under loven og de, som 
ikke får, men lever op til krite-
rier-ne for at kunne få tilskud 
eller lokaler (godkendte folke-
oplysende foreninger) samt af 
udvalgte medlemmer som udpe-
ges af Holbæk Kommune.

Folkeoplysningsudvalget ind-
drages i alle sammenhænge af 
general betydning for den folke-
oplysende virksomhed, herun-
der:

• inddragelse i udarbejdelse af 
kommunens folkeoplysningspo-
litik, 

• høringspart vedr. budget for 
området  

• evaluering af regnskabet for 
området 

• høringspart vedr. administrati-
onsgrundlag og tilskud til folke-
oplysning 

• medinddragelse i forbindelse 
med projekter for området 

• være inspirator for nytænkning 
og udvikling indenfor området 

• indstilling til Kultur- og fritids-
udvalget vedr. fordeling af ud-
viklingspuljen

Yderligere skal Folkeoplysnings-
udvalget have fokus på, hvorle-
des kontrakten til foreningsliv og 
folkeoplysende foreninger styr-
kes.
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