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Dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Sagsnr.: 19/3791 - Område: Folkeoplysningsrådet - Sagsbeh: Lonni Birgitta Klausen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsrådet har siden efteråret ønsket en dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid
vedrørende udvalgets og rådets samarbejde.
Folkeoplysningsrådet har derfor inviteret udvalget til mødet den 19.02.2019 til en drøftelse af
samarbejde og snitflader mellem rådet og udvalget.

Indstilling
Administrationen indstiller,
At

Folkeoplysningsrådet drøfter muligheder for samarbejde og snitflader med Udvalget for
Kultur, Idræt og Fritid

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 19-02-2019
Fraværende: Eva Toftebjerg, Bent Gaarsted
Det blev besluttet, at repræsentanter fra Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, deltager i 2 årlige møder i
Folkeoplysningsrådet for at styrke samarbejdet.
At konstruktionen af Folkeoplysningsrådet tages op til revurdering.
At Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i fællesskab skal udarbejde en
strategi/politik på Folkeoplysningsområdet. Administrationen vender tilbage med et oplæg for
processen.
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Behandling af aftenskolerapport

Sagsnr.: 18/9377 - Område: folkeoplysning - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget aftenskolerapporten fra Videnscenter for Folkeoplysning, som det
forrige Folkeoplysningsråd satte i gang. Der er kommet en grundig og dybdegående rapport på 137
sider. Administrationen foreslår at rapporten bliver vendt kort under dette punkt, samt at rapporten
samtidig bliver et punkt på næste møde, således at alle har mulighed for at vende rapporten med
deres bestyrelser og lign.
Administrationen foreslår, at Folkeoplysningsrådet aftaler en køreplan for offentliggørelsen af
rapporten.
Administrationen foreslår et fællesmødet med ViFo og aftenskoleområdet også planlægges inden
sommerferien. Medfølger også i aftalen med ViFo.
Med rapporten følger flere tilbud. Folkeoplysningsrådet råder over to gratis pladser til ViFo
(Videnscenter for Folkeoplysning) konferencen i september. Administrationen foreslår at
Folkeoplysningsrådet udpeger to deltagere til konferencen samt at administrationen også tilmelder sig
mod betaling.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at
At rapporten vendes kort og bliver til et punkt på næste mødes dagsorden
at
At det aftales en køreplan for offentliggørelsen
at
At der aftales en møde mellem aftenskoleområdet samt Vifo og andre interesserede
at
At der udpeges to medlemmer fra Folkeoplysningsrådet til september konferencen

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 03-05-2018
Fraværende: Sanne Jonsen
Punktet skal på dagordenen igen til næste møde.
Køreplanen for offentliggørelse:
Der skal arrangeres et fællesmøde med alle aftenskoler, Folkeoplysningsrådet og Vifo inden
offentliggørelse af aftenskolerapporten
Eva Toftebjerg og en repræsentant for adm. Deltager i konferencen til september, derudover tilbydes
en plads til aftenskolerne.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Folkeoplysningsrådet d. 19. juni 2018
I forlængelse af sidste møde i Folkeoplysningsrådet genoptages punktet.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at
rapporten vendes
at

der aftales en køreplan for offentliggørelsen.
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Beslutning i Folkeoplysningsråd den 19-06-2018
Fraværende: Sanne Jonsen
Der udarbejdes en pressemeddelelse om aftenskolerapporten. Administrationen udarbejder et udkast.
Rapporten lægges på Vordingborg Kommunes hjemmeside.
Rådet følger op på næste møde i september.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Folkeoplysningsrådet den 27. september 2018
I forlængelse af mødet den 19. juni 2018 i Folkeoplysningsrådet genoptages punktet.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at Folkeoplysningsrådet drøfter udviklingsmulighederne på aftenskoleområdet på baggrund af
aftenskolerapporten.

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 27-09-2018
Fraværende: Kirsten Paulsen, Bent Gaarsted
Punktet udsættes til næste møde, da aftenskolerne ikke havde nået at drøfte punktet inden mødet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Folkeoplysningsrådet 22-11-2018
På mødet i Folkeoplysningsrådet den 27. september 2018 besluttede rådet at punktet blev udsat til
næste møde.

Indstilling:
Administrationen indstiller,
at Folkeoplysningsrådet drøfter udviklingsmulighederne på aftenskoleområdet på baggrund af
aftenskolerapporten.

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 22-11-2018
Fraværende: Mogens Jensen
Folkeoplysningsrådet besluttede, at aftenskolerne til næste møde, skal fremlægge en plan for
udvikling af aftenskoleområdet.
Indstilling:
Administrationen indstiller,
At Folkeoplysningsrådet fremlægger planen for udvikling af aftenskoleområdet.

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 19-02-2019
Fraværende: Eva Toftebjerg, Bent Gaarsted
Det blev aftalt, at Folkeoplysningsrådets repræsentanter for aftenskolerne tager initiativ til et møde
med alle aftenskoler i Vordingborg Kommune, hvor deres fælles udfordringer og udviklingsmuligheder
bliver drøftet.
Aftenskolerepræsentanterne i Folkeoplysningsrådet blev inviteret til at deltage i et KIF møde for at
præsentere og drøfte udfordringer på aftenskoleområdet.
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Orienteringspunkter - 19. februar 2019

Sagsnr.: 19/3791 - Område: Folkeoplysningsrådet - Sagsbeh: Lonni Birgitta Klausen

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Sagsfremstilling
Orientering fra administrationen
a) Status på §17 stk. 4 udvalg
§17 stk. 4 udvalget for nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed er begyndt at indsamle data på
de områder, som udvalget har valgt at sætte fokus på. Dataindsamlingen skal danne grundlag for de
anbefalinger som udvalget skal give kommunalbestyrelsen. Alle borger og foreninger vil i den
forbindelse blive inviteret til temamøder vedr. lokaldemokrati. Derudover er der igangsat en stor
undersøgelse, der bl.a. indbefatter et spørgeskema til 8000 voksne borgere samt alle foreninger
registeret i Foreningsportalen i Vordingborg Kommune. Endvidere vil alle børn fra 4.-10. klasse blive
bedt om at udfylde et spørgeskema i skolen.
b) Undersøgelse af frivilligt arbejde, fritids- og foreningsliv samt faciliteter i Vordingborg
kommune
Vordingborg Kommune har i samarbejde med Syddansk Universitet, og i forlængelse af §17 stk. 4
udvalgets undersøgelse af frivillighed, igangsat en stor undersøgelse af børn og voksnes kultur-,
idræts- og fritidsvaner, faciliteter samt foreningsliv.
Undersøgelsen består af 4 delundersøgelser som henholdsvis belyser:
a) voksne borgeres deltagelse i aktiviteter i fritiden i Vordingborg Kommune: frivilligt arbejde,
foreningsliv samt kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter,
b) børns deltagelse Kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter med særlig fokus på foreningsorganiserede
aktiviteter i Vordingborg Kommune,
c) foreningernes udvikling og deres samarbejde med Vordingborg kommune
d) behovet for og tilfredsheden med (idræts)faciliteter i Vordingborg Kommune
Formålet med undersøgelsen er at den viden undersøgelsen tilvejebringer skal danne grundlag for
udviklingen af den kommunale politik og planlægning på området.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

punktet tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsråd den 19-02-2019
Fraværende: Eva Toftebjerg, Bent Gaarsted
Punktet blev taget til efterretning.
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Eventuelt

Sagsnr.: 18/25796 - Område: Folkeoplysning - Sagsbeh: Merete Fænø Fohlmann

Kompetenceudvalg
Folkeoplysningsrådet

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling
Eventuelle punkter drøftes

Indstilling
Administrationen indstiller,
At eventuelle punkter drøftes

Der var ingen punkter at drøfte.
Næste møde er den 23. maj
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Underskriftsside

Henrik Pape

Eva Toftebjerg

Helle Ancker Agergaard

Anne Lise Karlshøj

Kirsten Paulsen

Jens Peter Hansen

Henrik Sørensen

Bent Gaarsted
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