Folkeoplysningsudvalget
Udviklingsplan
AKTIVejle
TEAM IDRÆT & FRITID
- GODT AT SE DIG

Mission:
Vi vil udvikle og fremme borgernes muligheder for
at deltage i et aktivt og mangfoldigt fritidsliv

AKTIVejle

Vision:
I 2017 deltager 99% af kommunens børn og unge aktivt i
kommunens foreningsliv
Indtil 2017 er antallet af kommunens voksne i livslang
læring i aftenskolerne steget med 10% om året
Ved etablering af nye boligkvarterer i Vejle Kommune
skal indtænkes, at fritidsmulighederne udvikles

Strategi:
Generelt har FOU et ønske om at komme til at have mere indflydelse og
være bindeled i samfundet og det politiske område. Udvalget vil gerne
være med til at ”hjælpe” forvaltningerne ud af deres ”silo” tankegang og
tænke mere på tværs. Derfor indbyder FOU til en temadag i efteråret,
med dette som eneste opgave – hvordan arbejder vi på tværs og beriger hinanden.
Udvalget har også et ønske om at blive et meget attraktivt udvalg at
have sæde i. Derfor vil udvalget senest medio oktober have afklaret
sammensætningen af det nye udvalg og have orienteret bredt om
udvalgets arbejde før nyt valg af udvalgsmedlemmer.

Strategi:
A: Visionen er et udtryk for, at vi ønsker at kunne tilbyde aktiviteter for
alle kommunens børn og unge. Strategien er derfor:

a) FOU tager initiativ til et møde med Kulturudvalg, Børn- og Ungeudvalg og
Landdistriktsudvalg for at finde fælles fodslaw
b) At undersøge hvor mange aktive der er i dag og samtidig finde ud af,
hvorfor nogen ikke er aktive. Denne undersøgelse laves i samarbejde med
skoleforvaltningen. FOU´s udviklingspulje kan støtte tiltag, der kommer ud
af processen
c) FOU´s opgave er også at sikre, at faciliteterne er til stede

B: For at nå målet om at få en stigning i antallet af aftensskoleelever,
skal der ske flere tiltag:

a) FOU tager initiativ til et møde med Kulturudvalg, Sundhedsudvalg
og Landdistriktsudvalg for at finde fælles fodslaw
b) Inddragelse af alle aftenskolerne og dermed give dem et ejerskab i forhold til den store udfordring. Det kan ske ved at etablere et
Aftenskole Samråd.
c) FOU vil kortlægge områder, hvor aftenskolerne kan gøre en forskel, som de ikke gør i dag. Her tænkes sundhed, undervisning m.m

C: Boligkvarter – udvikling
FOU tager initiativ til møde med boligforeninger, Voksen Udvalget og Teknisk Udvalg

Bevågenhed generelt
Udvalget vil udarbejde en pressestrategi, dels for at fortælle
de gode historier, men også for at afmystificere området og
på den måde gøre det moderne og mere attraktivt at tage
del i. Her tænkes især på udvalgets sammensætning.

Handlinger
A: Visionen er et udtryk for, at vi ønsker at kunne tilbyde aktiviteter for
alle kommunens børn og unge.

Handlingerne er således:
a) FOU´s formandskab har ansvaret for udarbejdelse af baggrund for
møderne med de respektive udvalgs repræsentanter. Møderne holdes i
juni 2013 og indgår i et oplæg til FOU i oktober 2013
b) At undersøge hvor mange aktive der er i dag og samtidig finde ud af,
hvorfor de ikke er aktive. Denne undersøgelse laves i samarbejde med
skoleforvaltningen og afsluttes i oktober 2013
c) Analyse af faciliteterne afsluttes i oktober og danner baggrund for,
om der skal tænkes anderledes i brugen af kommunale lokaler. Dette
tema drøftes i FOU i møderne november og december
d) Kampagnen ”Hvordan får vi fat i de ikke aktive” skydes
i gang i januar 2014. Via medierne, de skrevne, elektroniske, at fortælle om succeshistorier, muligheder, handicapcharteret, konkrete foreninger, FOU-medlemmer skal historien fortælles. Der skal være kampagner indenfor områderne:
•
•
•

Spejderne
Idrætten
Brugere af kulturelle/religiøse/etniske foreninger

Økonomi:

Der afsættes 75.000 kr. fra Udviklingspuljen

Handlinger
B: For at nå målet om at få en stigning i antallet af aftensskoleelever,
skal der ske flere tiltag:

a) FOU´s formandskab har ansvaret for udarbejdelse af baggrund for
møderne med de respektive udvalgs repræsentanter
b) Aftenskolerepræsentanterne i FOU har ansvaret for udarbejdelse af
oplæg til stiftelse af Aftenskole Samråd og indkalder til stiftende generalforsamling i februar 2014.
c) FOU og Aftenskole Samråd vil i foråret 2014 kortlægge, hvilke område aftenskolerne kan gøre en forskel

Økonomi:

Der afsættes 25.000 kr fra Udviklingspuljen

C: Boligkvarter – udvikling
a) FOU´s formandskab afholder møder med boligforeninger,
Voksenudvalg, Teknisk Udvalg og andre relevante udvalg i foråret
2014

Bevågenhed generelt
a) Pressestrategien skal være klar inden sommerferien, og det
er FOU´s formandskab, der har ansvaret for udarbejdelsen

Handlinger
Juni 2013
Udarbejdelse af FOU pressestrategi
Juni 2013
Møde med Kulturudvalg, Børn- og Ungeudvalg og Landdistriktsudvalg
(foreningslivet)
Juni 2013
Møde med Kulturudvalg, Sundhedsudvalget og Landdistriktsudvalg
(aftenskoleområdet)
Medio oktober 2013
Afklaring om sammensætningen af det nye udvalg
Oktober 2013
Analyse af faciliteter
Oktober 2013
Analyse – hvor mange er aktive og hvorfor er de ikke aktive
Efterår 2013
Temadag om ”silotankegang”
Januar 2014
Igangsætning af kampagnen ”Hvordan får vi fat i de ikke aktive”
Februar 2014
Stiftelse af Aftenskole Samråd
Forår 2014
Kortlægning af FOU og Aftenskole Samråd om hvilke område
Aftenskolerne kan gøre en forskel
Forår 2014
Møde med boligforeninger, Voksenudvalg, Teknisk Udvalg
og andre relevante udvalg (bolig)

