
Folkeoplysningspolitik i Vejle Kommune 

Indledning:  
Vejle Kommune vil med denne politik definere rammen og visionen for udvikling af de 
folkeoplysende aktiviteter under Folkeoplysningsloven. 
 
Folkeoplysningen dækker over alle de tilbud og muligheder for et aktivt fritidsliv som 
idrætsforeninger, aftenskoler, uniformerede korps og andre foreninger skaber og organiserer. 
Folkeoplysningen dækker også over de selvorganiserede grupper, der sammen dyrker deres 
fritidsinteresser med folkeoplysende sigte. 
 
Aktiviteter inden for fritidslivet opstår i et samspil mellem borgere, foreninger og kommune. Vejle 
Kommune giver økonomisk støtte, stiller faciliteter til rådighed og vejleder. Det aktive fritidsliv 
skabes af borgere via aktiviteter. 
 
Vision: 
I Vejle Kommune skal alle borgere have gode muligheder og rammer for at deltage i et aktivt og 
mangfoldigt forenings-, idræts- og voksenundervisningsliv. Det samlede fritidsliv giver Vejle 
Kommunes borgere mulighed for udvikling, kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. 
 
Målsætninger: 

• Det folkeoplysende arbejde skal styrke aktivt medborgerskab samt styrke aktiviteter og 
sociale fællesskaber på tværs af hele fritidsområdet 

• Det skal sikres, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer 
demokratiforståelsen gennem oplevelsen af fællesskab og aktivt medborgerskab 

• Der skal sikres et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår 
både for foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter 

• Det folkeoplysende arbejde skal understøtte og opfordre til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger 

 
Strategi: 

• Tydelig kommunikation af støttemuligheder samt muligheder for udvikling af nye initiativer 
for hele fritidsområdet.  

• Fokus på nytænkning, udforske og gribe ideer der giver mulighed for etablering af 
partnerskaber og udvikling af nye aktiviteter og tilbud 

• Udvikling af faciliteter sker med udgangspunkt i ”multi anvendelig tænkning”, så der sikres 
en optimal udnyttelse 

• Understøtte og anerkendelse af den omfattende frivillige indsats på hele fritidsområdet 
herunder styrke initiativer, som engagerer ledere og instruktører 

 
Rammer: 
Vejle Kommune arbejder på støtteordninger, så der sikres et stabilt økonomisk grundlag for 
foreninger og aftenskoler.  
 
Foreningernes fortsatte udvikling understøttes med et særligt fokus på tilskud til uddannelse af 
trænere og instruktører. Udvikling af administrative løsninger skal understøtte en let tilgang til 
folkeoplysningens tilskudsordninger. 
 
Vejle Kommune understøtter udviklingen og vedligeholdelsen af et fleksibelt og varieret udbud af 
fritids- og idrætsfaciliteter og naturfaciliteter til fritidslivet.  



Folkeoplysningspolitik i Vejle Kommune 

 
Samspil med øvrige områder i kommunen. 
Et godt fritidsliv har en stor værdi for livskvalitet og trivsel i Vejle Kommune. Det skabes bedst 
ved, at der er sammenhæng mellem indsatser i forskellige politikker.  
 
Folkeoplysningspolitikken indgår som et element af de sammenhængende indsatser i kommunen, 
der beskrives i følgende politikker: 

• Kultur- og oplevelsespolitikken, som bl.a. vil give borgere i alle aldre mulighed for at 
fordybe sig som aktive deltagere i kulturtilbud 

• Børne- og ungepolitikken, som bl.a. slår fast, at børn og unge skal være aktive medspillere i 
deres eget liv – fordi alle er værdifulde og gode til noget 

• Sundhedspolitikken, som bl.a. formulerer en forventning om, at den enkelte borger selv 
tager ansvar for sin egen sundhed 

• Handicappolitikken, som bl.a. nævner, at borgere med handicap skal have mulighed for at 
deltage i varierede fritidstilbud, herunder sikre tilgængelighed. 

 
Samspil med og udvikling af selvorganiserede aktiviteter. 
Med den nye folkeoplysningslov sættes der fokus på samspil mellem det folkeoplysende område og 
selvorganiserede aktiviteter, der har et folkeoplysende sigte.  
 
Der afsættes en Udviklingspulje til nye folkeoplysende initiativer. Aktiviteter og initiativer, der 
understøttes af udviklingspuljen kan have sit udspring i etablerede foreninger eller i 
selvorganiserede grupper. Initiativer på tværs af begge organisationsformer kan også understøttes af 
puljen.  
 
Dele af Udviklingspuljens midler, kan afsættes til særlige ”årstemaer” eller særlige 
udviklingsinitiativer.  
 
Brugerinddragelse. 
Vejle Kommune understøtter og stiller rammer til rådighed for fritidslivet. Det vil fortsat være 
foreninger og borgere som skaber indholdet i fritidslivet. Folkeoplysningsudvalget vil i dialog med 
fritidslivets aktører være med til at udvikle indhold og tilbud og fællesskaber, så man sammen kan 
tilbyde en bred vifte af fritidstilbud til gavn for alle borgere i Vejle Kommune.  
 
Afgrænsning. 
Det er fortsat Vejle Kommunes opgave at understøtte et fritidsliv, som er baseret på 
foreningsbegrebets principper, dvs. frivillighed, fællesskab og et demokratisk ikke kommercielt 
grundlag. 
 
For at udvikle tilbuddet om folkeoplysning og voksenundervisning skal dialog mellem aktører sikre, 
at de kan understøtte hinanden og sammen tilbyde et bredt spektrum af undervisning. 
 
Samtidig skal der være mulighed for at sikre og udvikle nye aktivitets- og organisationsformer.   
 
Evaluering sker i næste byrådsperiode. 
 


