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Formål  
Rebild Kommune vil med folkeoplysningspolitikken definere rammen og visionen for fritidsområdet for 
alle kommunens borgere.  

Folkeoplysningen bidrager blandt andet til demokrati og aktivt medborgerskab, sammen-hængskraft, 
dannelse, identitet og involvering af borgerne. Det sker gennem: 

§ det sociale samvær 
§ interessefællesskab med andre 
§ fysisk aktivitet 
§ tilegnelse af viden, færdighed eller ny indsigt gennem undervisning og debat 
§ aktiv deltagelse i det bagvedliggende foreningsarbejde 

Folkeoplysning dækker over alle de tilbud og muligheder for et aktivt fritidsliv, som idrætsforeninger, 
aftenskoler, spejdere og andre foreninger skaber og organiserer.  

Folkeoplysningen dækker også over selvorganiserede grupper, der sammen dyrker deres fritidsinteresse. 
Det er borgernes mulighed for uanset baggrund og kompetencer at blive undervist, være sammen om en 
interesse eller et uddannelsesforløb eller involvere sig i diverse netværk i foreningslivet.  

Folkeoplysningsområdet har mange grænseflader og sammenfletninger i forhold til andre kommunale 
politikker og opgaver. På politisk niveau ønsker vi, at samarbejde og skabe samspil mellem de 
politikområder, hvor det er relevant og giver mening. Det er i særdeleshed oplagt i forhold til 
kulturpolitikken, men også set i forhold til sundhedspolitikken, den sammenhængende børnepolitik, 
ungdomspolitikken og frivillighedspolitikken.  

På mere praktisk niveau ønsker vi at anerkende og synliggøre de folkeoplysende foreninger som en 
legitim og kompetent samarbejdspartner for resten af kommunen. Vi ønsker at gøre opmærksom på de 
ressourcer, der ligger i foreningslivet samt de opgaver, der i fællesskab kan løses, således at initiativet til 
samarbejde kan komme fra begge parter. 

Vision  
Rebild Kommune har stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og plads 
til forskellighed med respekt for sammenhæng og helhed. Det er grundlæggende værdier, som gør Rebild 
Kommune til den mest attraktive bosætnings- og erhvervskommune. 

Rebild Kommune vægter nærdemokrati og borgertrivsel højt. Borgerinddragelse og en service overfor 
borgerne, der er kendetegnet ved kvalitet og rettidighed i planlægningen, er derfor centrale mål. 

Kilde: Uddrag fra Vision 2010 Rebild Kommune 

Mål  
Folkeoplysningspolitikken i Rebild Kommune skal være med til at synliggøre initiativer og skabe fremdrift, 
kontinuitet og sammenhæng i foreningerne. Rebild Kommune vil gennem samarbejde med foreningerne 
sikre, at der er bredt kendskab til målene, og at foreningerne derved kender deres råderum og 
muligheder.  

Rebild Kommune ønsker at: 

§ Sikre at borgerne har mulighed for at engagere sig i en bred vifte af mange og forskelligartede 
idræts-, aktivitets- og undervisningstilbud. 

§ Flest mulig får glæde af de værdier og kvaliteter, som de folkeoplysende aktiviteter har at byde 
på. 

§ Skabe grundlaget for, der kan etableres netværk og partnerskaber, og bidrage til en konstruktiv 
erfaringsudveksling mellem de folkeoplysende aktiviteter, mhp. at fremme fælles mål. 



 

Side 3 af 4 

§ Understøtte og udvikle en frivillig indsats i foreningerne. 
§ Selvorganiserede grupper i højere grad er en del af Folkeoplysningen. 

Brugerinddragelse gennem Fritidsrådet  
Rebild Kommune sikrer brugerindflydelse ved nedsættelse af et Fritidsråd.  

Fritidsrådet er et brugerråd, der er sammensat af et bredt udsnit af den folkeoplysende virksomhed i 
kommunen med deltagere fra det frivillige foreningsarbejde, fra den folkeoplysende voksenundervisning 
samt en række repræsentanter fra øvrige råd. 

Samlingen af repræsentanter fra de tre overordnede brugergrupper i ét Fritidsråd har til hensigt at skabe 
en større sammenhængskraft på det frivillige område og at fremme partnerskaber, udviklingsprojekter og 
videndeling på tværs af grupperne. 

Fritidsrådet: 

§ arbejder for at fremme tværfaglighed, partnerskaber og udviklingstiltag og er sparringspartner 
for forvaltningen og politikere i forhold til fx idéer, projekter og politikker. 

§ har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysningsområdet. 
§ er bindeled mellem foreninger og Rebild Kommune og skaber debat og sætter fokus på fritidslivet 

og dets rammer. Fritidsrådet forpligter sig til at afholde et årligt temamøde for fritidsområdet, og 
bidrager til projektudvikling og fundraising på tværs af foreninger og interessenter. 

Fritidsrådet består af 13 medlemmer og er sammensat således: 

 4 medlemmer fra idræts- og sportsforeninger 
 2 medlemmer fra aftenskolerne 
 2 medlemmer fra spejderforeninger 
 2 medlemmer fra hobbybetonede foreninger 
 1 medlem fra Ældrerådet 
 1 medlem fra Handicaprådet 
 1 medlem fra de unge (evt. Ungdomsråd) 

Fritidsrådets virke er nærmere beskrevet i rådets forretningsorden. 

Samspil og sammenhæng mellem aktiviteter  
Rebild Kommune afsætter en pulje til at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, 
organiseringsformer eller projekter. Fritidsrådet fordeler udviklingspuljen. 

Formålet er at udbrede folkeoplysningsarbejdet til flere grupper; foreninger og oplysningsforbund, samt 
at understøtte nye grupper og aktiviteter, der ikke traditionelt opfattes som en del af den folkeoplysende 
virksomhed. 

Udviklingspuljen har til formål: 

§ At animere til partnerskaber 
§ At give aktører indenfor såvel voksenundervisningen som det frivillige foreningsliv mulighed for at 

fravige kravet om deltagerbetaling, hvor helt særlige forhold gør sig gældende – fx ved oprettelse 
af hold eller aktiviteter for en bestemt deltagerkreds 

§ At give mulighed for oprettelsen af lukkede hold, hvor særlige forhold gør sig gældende 
§ At understøtte selvorganiserede gruppers aktiviteter, så de får kendskab til folkeoplysningens 

værdier og kvaliteter. 

De nærmere principper for puljens anvendelse fastsættes af Fritidsrådet ud fra folkeoplysningslovens 
intention. 
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Ikrafttrædelse 
Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 1. august 2012 

Godkendt af Byrådet den 1. marts 2012 
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