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1. Initiativets formål: (hvorfor laves projektet)

Projektets mål er i projektperioden 1.11.-2014-31.10.2015 at kortlægge aftenskolernes
kompetencer, viden, erfaringer, ressourcer og tilbud inden for motion og sundhed.
Igennem en sådan kortlægning vil der blive indsamlet værdifuld viden om omfanget af
de aktiviteter som aftenskolerne allerede levere inden for folkesundheden samt
klarlægge forventninger til hvad aftenskolerne kan løfte yderligere i fremtiden.
Kortlægningen bliver derfor også et vigtigt redskab i udviklingen at et partnerskab
mellem Aftenskolerne i København v/ Aftenskolerens Samråd og Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.
Projektets gennemgående mål er at indsamle viden til brug i forberedelsen og
etableringen af et Partnerskab om nye aktiviteter inden for motion og sundhed. Det
betyder samtidigt at forberede aftenskolerne på opgaven og sikre at alle de
kompetencer, erfaringer og ressourcer som aftenskolerne har inden for motion og
sundhed kan komme til fuld udfoldelse inden for et nyt partnerskabet til gavn for den
københavnske befolkning og folkesundheden.
Projektets baggrund
Aftenskolernes Samråd har i perioden oktober 2013 - marts 2014 gennemført projektet
”Muligheder og barrierer for partnerskaber” (MBP). Målet for projektet har været at
inspirere flere aftenskoler til at søge partnerskaber men også at indsamle erfaringer om,
hvilke barrierer som hæmmer processen med at komme i gang med flere partnerskaber.
Som et delmål og en klar prioritering har MBP projektet haft som opgave at komme med
et ideoplæg til et nye partnerskaber indenfor sundhedsområdet. Som en del af MBP
processen, udfolder der sig allerede i foråret 2014 nye muligheder for at af prøve
partnerskabstanken indenfor sundhedsområdet. I et samarbejde mellem Kultur- og
Fritidsforvaltningen (folkeoplysningen), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Center for
Sundhed) og aftenskolerepræsentanter fra Samrådet blev der aftalt et fælles projekt
som har til mål etablere 3 pilot partnerskaber i 3 byområder om nye indsatser og
motions/sundhedstilbud til borgerne. Pilotprojekterne er i gang nu og afsluttes i
november. Evalueringen vil give gode erfaringer om muligheder og barriere indenfor
sundhedsområdet.
Samrådets MBP projekt har også medvirket til at bane vejen ift. det politiske og mere
overordnede niveau i København Kommune. I forsommeren havde vi i Samrådet kontakt
til forskellige centrale personer i Sundheds- og Omsorgsudvalget og det resulterede i at
at Samrådet blev inviteret til et fortræde for udvalget i august. Dette foretræde var et
stort og vigtigt skridt i forhold til at sætte partnerskabet på den politiske dagsorden.
Mødet affødte en meget positiv respons fra udvalget, som bad SUF, med
folkesundhedschefen i spidsen, at indbyde aftenskolerne til videre drøftelse af, hvordan
aftenskolerne og SUF kan samarbejde om at løse vigtige opgaver omkring motion,
sundhed og forebyggelse. Udvalget bad aftenskolerne og SUF forberede en indstilling,
om konkrete partnerskabsmuligheder, der kan forelægges udvalget i første kvartal 2015.
Det første fælles møde mellem SUF og Samrådet har været afholdt og det fulgte det
positive spor fra mødet med udvalget. I den videre proces er der nu lagt op til, at der
skal afholdes møder i de fem bydele, med nøglepersoner fra de 5 sundhedscentre, hvor
det skal afklares, hvilke behov SUF har – hvilke målgrupper der er brug for, at
aftenskolerne laver en indsats overfor og hvilke typer af aktiviteter der er behov for.
På den baggrund skal vi nu have kortlagt aftenskolernes kompetencer og ressourcer
inden for sundhedsområdet i forhold til at indgå i de konkrete partnerskaber. Opgaven er
både at få klarlagt alle de mange eksisterende tilbud fra aftenskoler men også at få
klarlagt de områder, hvor der er behov for at udvikle nye tilbud for at kunne modsvare
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PROJEKTET
PÅ baggrund af ovenstående søges der penge til et projekt der hedder
KORTLÆGNING AF AFTENSKOLERNES KOMPETENCER OG VIDEN INDEN FOR
MOTION OG SUNDHED. Det samarbejde der er på vej med SUF kræver, at vi, som
noget nyt, får afdækket de københavnske aftenskolers ressourcer og kompetencer for at
kvalificere vores indsats, forberede og deltage i den møderække med chefer og
medarbejdere i de lokale Sundhedscentre som der planlægges.
Der har aldrig tidligere været lavet en sådan samlet undersøgelse og kortlægning af,
hvad det er aftenskolerne har at byde ind med i et partnerskab af denne type.
Det arbejde påtænker vi at sætte i gang med dette projekt og har til opgave, i første
omgang, at kvalificere Samrådet til at præsenterer de københavnske aftenskoler overfor
SUF, med mulighed for at spille ind på de områder, der er relevante for SUF.
Men projektet har også det bredere perspektiv, at vi får synliggjort, hvad det er
aftenskolerne kan, hvad er det for erfaringer, kompetencer og ressourcer der er i den del
af den folkeoplysende verden. Af forskellige årsager har vi ikke i den folkeoplysende
voksenundervisning, været så gode til at lave en systematisk opsamling og fremstilling
af den værdi vi tilføre samfundet, som andre inden for den folkeoplysende verden.
Dette projekt bygger på de 85 københavnske aftenskoler der er med i Aftenskolernes
Samråd og vil derfor naturligt have fokus på den værdi vi tilføre det københavnske
kulturliv, byens borgere og hvordan vi spiller ind på centrale politiske spørgsmål - både
nu, men også, hvordan vi kan spille ind i fremtiden.
Gennem dette projekt bliver det forhåbentlig klart, at aftenskolerne kan bidrage
værdifuldt i forhold til den sundhedspolitik de københavnske politikere gerne vil føre,
men det bliver forhåbentlig også mere tydeligt, på hvilke andre centrale områder
aftenskolerne kan spille ind i forhold til politiske målsætninger om, at gøre København til
en attraktiv kommune at være borger i.
Det primære arbejde skal gennemføres inden udgangen af 2014, således vi kan være
klar med aftenskolernes bidrag til den indstilling der skal laves til Sundheds- og
Omsorgsudvalget i første kvartal 2015.
Arbejdet med at opsamle og kortlægge skolernes ressourcer og kompetencer
påbegyndes øjeblikkeligt, da det er hele grundlaget for at kunne holde møder med
Sundhedscentrene samt grundlaget for at kunne lave en kvalificeret indstilling til
udvalget.
Næste led bliver at afvikle to seminarer for aftenskolerne, hvor vi samles og bearbejder
det materiale der opsamles.
Første seminar vil have fokus på aftenskolernes ressourcer og kompetencer samt
mangler og behov for udvikling. Seminarets resultater skal munde ud i en skriftlig
opsamling som bliver grundlag for aftenskolernes fælles bidrag på området.
Det andet seminar afholdes, når de første opgaver i partnerskabet er lagt fast og bruges
til at klargøre, forberede og fordele opgaverne. Seminaret skal bruges til en dialog med
de aftenskoler, der skal deltage og sikre, at deres undervisere er klar til opgaven og at vi
kvalitetsmæssigt kan leve op til forventningerne
At udvikle det værktøj der skal til for at få skabt det brede billede af aftenskolernes
ressourcer og kompetencer er et arbejde, der skal laves fra bunden.
Ligeledes vil en efterfølgende bearbejdning af indkomne data, så de bliver til at bruge
over for andre, være nyt og ukendt område og derfor kræve en del ressourcer fra
samrådets side.
Dette er banebrydende arbejde for aftenskolerne og derfor vil den økonomiske
hovedvægt i dette projekt ligge på arbejdstimer, så vi kan gennemføre denne
kortlægning på
en og
professionel
og kvalificeret
måde.
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2. Initiativets indhold: (Hvilke konkrete aktiviteter skal udføres samt overordnet tidsplan)

November 2014
Udvikling af det kortlægningsværktøj der skal bruges til at opsamle information fra de
enkelte skoler.
Udvikling af det værktøj der skal bruges til at præsenterer skolernes info på en brugbar
og overskuelig måde, hvor der gives plads til både kvantitative og kvalitative data.
Kontakt og information til aftenskolerne om projektet og invitation til aftenskolerne.
Forberedelsesmøder med SUF. Kvalificering af processen.
December 2014
Afholdelse af de første møder med de lokale Sundhedscentre efter plan og program
udarbejdet i samarbejde med SUF.
Januar 2015
Afholdelse af første seminar om aftenskolernes kompetencer og kursustilbud.
Bearbejdelse af informationer fra første seminar til en samlet redegørelsen over
aftenskolernes kompetencer og kursustilbud.
Fortsættelse af møder med de lokale Sundhedscentre efter plan og program udarbejdet
i samarbejde med SUF.
Februar – marts 2015
Opsamling på besøgsrunde til Sundhedscentrene.
Igangsætning af udvikling af kursustilbud som der efterspørges og som ikke er
eksisterende.
Bidrag i fælles gruppe med SUF til en indstilling Sundheds- og Omsorgsudvalget om
etablering af et partnerskab.
April – Maj 2015
Invitation af aftenskolernes til det andet seminar om forberedelse og start af de første
aktiviteter inden for partnerskabet.
Etablering af sundheds netværk inden for de aftalte indsatsområder.
Evt. Etablering af grupper til udviklingen af nye kursusområder.
Aftaler om kommunikation og vidensdeling.
Juni 2015
Igangsætning af de første fællesaktiviteter inden for Sundhedsområdet.
August-september 2015
En større udfoldelse af aktiviteter inden for områder opstillet i aftalen om partnerskaber
mellem Aftenskolerne v/ Aftenskolernes Samråd og Sundhedsforvaltningen (SUF)
Oktober 2015
Evaluering og afslutning af projektet KORTLÆGNING AF AFTENSKOLERNES
KOMPETENCER OG VIDEN INDEN FOR MOTION OG SUNDHED.
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3. Projektets succeskriterier: (Beskriv 1-5 succeskriterier for projektet)

1. At udvikle og gennemføre en systematisk kortlægning af aftenskolernes
erfaringer, ressourcer og kompetencer.
2. At aftenskolerne v/ Aftenskolernes Samråd deltager i de 5 bydelsmøder

med ledelserne i sundhedscentrene med kvalificerede bidrag.
3. At der afholdes et seminar til opsamling af aftenskolernes kompetencer og

kursustilbud inden for sundhedsområdet.
4. At der afholdes et seminar til forberedelse af aftenskolernes kompetente

deltagelse i aktiviteterne inden for et partnerskab med SUF.
5. At der etableres netværk mellem de aftenskoler der arbejder inden for de

samme faglige eller geografiske området i partnerskabet.
6. At der i 2015 etableres et partnerskab mellem SUF og Aftenskolernes

Samråd om fælles mål og fælles aktiviteter inden for sundhedsområdet.
4. Forankring: (Beskriv, hvordan initiativet skal videreføres efter ophør af støtte fra Udviklingsog aktivitetspuljen for aftenskoler):

Projektet har til mål at sikre aftenskolernes kvalificerede forberedelse og etablering af
et partnerskab SUF. På initiativ af Sundheds – og Omsorgsudvalget er der igangsat
nogle fælles møder mellem Aftenskolernes Samråd og SUF med det må at komme med
forslag til et partnerskab til udvalget i første kvartal af 2015. Der er god grund til at tro at
der vil blive etableret et partnerskab men aftenskolerne mangler ressourcer til mere
grundige og omfattende forberedelser. I sær til at sikre at mindre aftenskoler med
aktiviteter inden for sundhedsområdet kommer med via seminarafholdelsen og netværk
Ved ophør af projektet vil aktiviteterne fortsætte:
- Inden for de planer der opstilles inden for partnerskabet.
- Inden for specielle netværk mellem aftenskoler inden for samme faglige eller
geografiske område.
- Inden for Aftenskolernes Samråd og de samarbejdsstrukturer der eksistere inden for
sundhedsområdet, sundhedsudvalg mv.
BUDGET
Indtægter (mindst 25% medfinansiering)

Udgifter

Ansøgt beløb

89.925 kr. 2 x lokaler seminar

7.000 kr.

Medfinansiering

29.975 kr. 2 x facilitering seminar

6.000 kr.

kr. 2 x materialer seminar

1.500 kr.

kr. 2 x 2 ekstern foredrag seminar
284 konsulenttimer a kr. 350
kr.
Inkl. FP og pension

6.000 kr.
99.400 kr.
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Indtægter i alt

119.900 kr. Udgifter i alt
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