Københavns Kommunes

Folkeoplysningspolitik

FORMÅL

Vision
Københavns Kommune har en vision om, at foreninger1 gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning,
foredrag og debat sikrer de københavnske borgere et engagerende, varieret og mangfoldigt fritidstilbud.
Aktiviteter af høj kvalitet resulterer i flere medlemmer og frivillige til foreningslivet og flere kursister i den
folkeoplysende voksenundervisning.
Mission
Det folkeoplysende arbejdes mission er at bidrage til de københavnske borgeres aktive deltagelse,
frivilligindsats, livslange læring og kompetenceudvikling ved at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat
udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres
aktiviteter i Københavns Kommune.
MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

Fritidsliv i København
Folkeoplysningspolitikken skal ses i samspil med Københavns kultur- og fritidspolitik. København udmærker
sig som by ved at byde på et sprudlende, mangfoldigt og rigt fritidsliv. Københavns Kommune vil understøtte
den nytænkning og kreativitet, der udspringer fra foreninger, projektmagere og andre initiativtagere.
Det skal ske ved:
 at Københavns Kommune tilbyder rådgivning til foreninger, projektgrupper, netværk og
projektmagere - for eksempel gennem Projektværkstedet
 at selvorganiserede grupper kan søge Udviklingspuljen for børn og unge om støtte
 at foreninger, der uden at være godkendt som folkeoplysende foreninger, men som modtager anden
støtte af Københavns Kommune, kan søge og tildeles ledige offentlige faciliteter efter den
almindelige fordelingsrunde til de folkeoplysende foreninger
 at udviklingsprojekter evalueres, og det synliggøres, hvordan nye tendenser forankres i regi af det
folkeoplysende arbejde
De fysiske rammer
En væsentlig forudsætning for, at de folkeoplysende foreninger kan tilbyde københavnerne mulighed for et
aktivt og alsidigt fritidsliv, er, at der er de rette faciliteter. Københavns Kommune vil arbejde for, at der stilles
flere og tidssvarende lokaler og udendørs faciliteter til rådighed for de folkeoplysende aktiviteter.
Københavns Kommune lægger vægt på, at alle med et handicap skal kunne deltage i folkeoplysende
aktiviteter på lige fod med andre. De folkeoplysende foreninger skal derfor i et tilstrækkeligt omfang tilbydes
handicapvenlige faciliteter.
Det skal ske ved:
 at Københavns Kommune til stadighed skal arbejde for at finde flere egnede lokaler, som kan stilles
til rådighed for de folkeoplysende foreningers aktiviteter
 at foreningernes udnyttelse af faciliteter optimeres gennem øget samarbejde foreningerne imellem
 at Københavns Kommune indtænker fritidsbrug i alle nybyggerier, større ombygningsarbejder og
byudvikling
 at foreninger, der ønsker at drive eller bidrage til at drive faciliteter, støttes heri
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De frivillige folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)



at der igangsættes en analyse af de københavnske faciliteter, og at folkeoplysningsudvalget går i
dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om en facilitetsstrategi

Partnerskaber og kommunalt samarbejde
Med rod i de folkeoplysende traditioner kan de folkeoplysende foreninger bidrage til at løfte opgaver og
udfordringer på en række områder udover selve fritidslivet. Folkeoplysningen ønsker at være med til at løse
velfærdsopgaver inden for civilsamfundet ved at indgå partnerskaber med andre forvaltninger i kommunen.
Københavns Kommune vil gerne understøtte, at sådanne samarbejdsflader kan udvikles.
Samtidig ønsker aktørerne på det folkeoplysende område at være med til at kvalitetssikre de kommunale
politikker, der udarbejdes på områder, der grænser op til folkeoplysningen.
Det skal ske ved:
 at det bliver muligt for de folkeoplysende foreninger at lade aktiviteter gennemført på et
folkeoplysende grundlag i partnerskabssamarbejde indgå i tilskudsafregning
 at de folkeoplysende foreninger indgår partnerskaber med kommunale aktører, hvor begge parter er
enige herom, i løsningen af kommunale opgaver f.eks. i løsningen af kommunale velfærdsopgaver
 at Udviklingspuljen for børn og unge og Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler kan søges i
forbindelse med partnerskabsprojekter
 at der bygges videre på erfaringer fra partnerskaber med folkeoplysende foreninger som aktører
 at Folkeoplysningsudvalget bliver høringspart, når der udvikles nye kommunale politikker på
områderne: beskæftigelse, uddannelse, sundhed, forebyggelse, integration, handicap og udvikling af
byrum
 at den samarbejdende forvaltning bibringer den fornødne finansiering i det omfang, der er udgifter
forbundet med partnerskaber
Kvalitet i de folkeoplysende foreninger
Der skal samtidig sættes fokus på udvikling og kvalitet i de folkeoplysende aktiviteter. De folkeoplysende
foreninger skal tilbydes meningsfulde platforme for erfaringsudveksling og uddannelse samtidig med, at
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal sikre formidling af inspiration og guidelines.
Københavns Kommune ønsker, at administrationen i de folkeoplysende foreninger skal være så enkel som
muligt, så ressourcerne kan bruges på aktiviteterne. Der skal løbende arbejdes med forbedring af
kommunikationen forvaltning og forening imellem, herunder særligt den digitale kommunikation.
Det skal ske ved,
 at Københavns Kommune yder tilskud til de københavnske folkeoplysende foreninger i forhold til
retningslinierne for tilskud til folkeoplysning
 at aktivitetstilskud og driftstilskudsmodeller for tilskud til børne- og ungeforeninger revurderes med
afsæt i folkeoplysningspolitikkens vision og målsætninger
 at Folkeoplysningsudvalget årligt kan udpege et eller flere fokusfelter inden for administrationen af
det folkeoplysende arbejde, hvor forbedringsmuligheder og de folkeoplysende foreningers tilfredshed
undersøges
 at Kultur- og Fritidsforvaltningen skaber rammerne for, at der kan etableres netværk og sikres en
konstruktiv erfaringsudveksling mellem de folkeoplysende foreninger

RESULTATMÅL

Inden førstkommende revision af folkeoplysningspolitikken i 2013 ønskes følgende mål nået:



60 % af tilskudsmodtagerne fra udviklingspuljeprojekter dokumenterer i deres evaluering, at de har
nået egne succeskriterier og forankret aktivitet i etablerede eller nye folkeoplysende foreninger.



80 % af de københavnske idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter opleves af brugerne som
tilfredsstillende.
Der er blevet indgået minimum fire partnerskabssamarbejdsaftaler mellem en eller flere
folkeoplysende foreninger og andre københavnske forvaltninger end Kultur- og Fritidsforvaltningen.
80 % af de folkeoplysende foreninger udtrykker tilfredshed med de administrative procedurer i
forbindelse med det folkeoplysende arbejde og er overvejende tilfredse med kommunikationen
forvaltning og forening imellem.




Politikken skal revideres i efteråret 2013

Bilag til folkeoplysningspolitikken
1. Retningslinier for støtte til folkeoplysning i København
2. Retningslinier for Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler
3. Retningslinier for Udviklingspuljen for børn og unge

