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Vallensbæk Kommunes folkeoplysningspolitik er en forlængelse af vedtaget folkeoplysningspolitik 20162019. Farver, foto, årstal og faktabokse er opdateret november 2020.
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Oprindelig folkeoplysningspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2016.
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Folkeoplysningspolitik
De folkeoplysende aktiviteter bidrager til vores samfunds
sammenhængskraft og folkesundheden. Formålet med
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Kulturog idrætslivet og øvrige forenings- og fritidsliv favner
bredt og berører mange forskellige aktører.
For at skabe de bedst mulige rammer for kultur- og
fritidslivet er der samarbejde til andre fag- og politikområder i kommunen. I folkeoplysningspolitikken er der
en rød tråd til kommunens politiske målsætninger inden
for sundhed, nye samarbejdsformer, seniorer og de
grønne områder.

Vidste du at…..
Der er i 2020 er registreret 46 folkeoplysende
foreninger i Vallensbæk Kommune, fordelt på

• 2 aftenskoler
• 28 idrætsforeninger
• 6 øvrige foreninger
• 2 spejderforeninger

I udviklingen af indsatsområderne er der fokus
på folkeoplysningsområdets kerneværdier:
•
•
•
•
•

Aktiviteter
Fællesskab
Ansvar
Demokrati
Viden og læring

Der er fokus på at styrke, understøtte og udvikle nuværende aktiviteter, og nye foreninger, og kulturelle tilbud i
Vallensbæk.
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• 7 kulturforeninger
• 1 politisk forening
(en politiske ungdomsforening)

Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningspolitikken er forankret hos Folkeoplysningsudvalget, men henvender sig til alle der har lyst til
at styrke kultur- og foreningslivet og udvikle tilbud og
aktiviteter sammen med borgerne.

Vidste du at…..
Folkeoplysningsudvalget i 2019 har bevilget
94.535 kr. fra uddannelsespuljen til 11 folkeoplysende foreninger.

I Vallensbæk Kommune er Folkeoplysningsudvalget
sammensat af foreningsrepræsentanter og politikere.
Folkeoplysningsudvalgets opgave er at varetage de folkeoplysende aktiviteters interesser.

Alle puljer kan findes på www.vallensbaek.dk/
puljer. Her kan du også læse kriterierne for puljerne samt hvem, der kan søge dem.

Folkeoplysningsudvalget inviterer borgere og foreninger
til dialog om deres idéer, ønsker og behov.

Vidste du at…..
Der er udbetalt 1.127.022 kr. i 2019 til de folkeoplysende foreninger i medlemstilskud.
Tilskuddet er sammensat et grundtilskud og et
variabelt tilskud til alle medlemmer under 25 år.
Der er pr. januar 2020 er registreret ca. 6.455
medlemmer i foreninger med folkeoplysende
aktiviteter, heraf 2.929 under 25 år
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Indsatsområder
Vallensbæk kommune ønsker at sikre optimale rammer
for kultur- og foreningslivet og borgernes fritidsliv.

Der er fastsat fem indsatsområder:
• Frivillighed og aktivt medborgerskab

I Vallensbæk Kommune arbejder vi ud fra filosofien om
”det hele menneske”. Der bør være en rød tråd gennem
de mange tiltag, der bliver igangsat i kommunen. Politikken skal understøtte kommunens vision om ”Vallensbæk
har viljen til ildsjæle”.
I Vallensbæk vil vi understøtte og udvikle kultur- og
foreningslivet i Vallensbæk. Vallensbæk er kendetegnet
ved et stærkt fællesskab og en høj grad af nærvær.
Derfor er der et stort potentiale for at udvikle og etablere
nye samarbejdsfora. Rammerne for fritidslivet skal
samskabes med andre aktører i kommunen. Målet er at
samskabe løsninger og muligheder, der skaber livskvalitet
for borgerne.

• Netværk og samarbejde på tværs
• Udvikling af nye aktiviteter og måder at
arbejde på
• Fokus på nye og andre målgrupper i kultur- og foreningslivet
• Kommunikation og inddragelse

Årlige handleplaner
For at sikre tidssvarende og dynamisk indsats, udarbejder
Folkeoplysningsudvalget handleplaner for et år ad gangen. Handleplanerne skal være i tråd med samfundets
tendenser og støtte op om de lokale behov.
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Frivillighed & aktivt medborgerskab
Folkeoplysningsudvalget ønsker at engagere flere frivillige både i foreningerne og i lokalsamfundet, som kan
medvirke til at skabe rammer for aktiviteter og oplevelser.

I Vallensbæk vil vi:
• Skabe rammer for nye samarbejdsformer mellem
et etablerede foreningsliv og de selvorganiserede
borgerer der dyrker aktiviteter
• Skabe rammer for læringsrum, sund livsstil og
overraskelser
• Inspiration gennem åbne inspirationsaftener og
kurser
• Have fokus på nye organiseringsformer som er
interesse- og ad hoc baserede
• Skabe kulturelle oplevelser, hvor viden, læring og
sociale møder styrker det aktive medborgerskab
• Skabe kulturelle aktiviteter, der styrker borgernes
forudsætninger for aktiv deltagelse i demokrati,
debat og samfundsforståelse

Folkeoplysningspolitik

Vidste du at…..
Folkeoplysningsudvalget har i de seneste par
år godkendt 5 foreninger som folkeoplysende i
Vallensbæk:
•
•
•
•
•

INVICTUS XI
Vestegnen FK
Vallensbæk Håndvåben Skytter
Løb i Vallensbæk
Kreaforeningen i Vallensbæk

Udvalget varetager i bedømmelsen folkeoplysningsloven. En folkeoplysende aktivitet kendetegnes bl.a. ved at du samles om en aktivitet/
idégrundlag og bliver klogere i fællesskab.
Der skal også være jævnlig mødefrekvens.
Du kan se mere på www.vallensbaek.dk omkring
oprettelse af en folkeoplysende forening. Du kan
også altid tage kontakt til Center for Sundhed,
Kultur og Fritid til sparring, afklaring og hjælp.
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Netværk og samarbejde på tværs
Folkeoplysningsudvalget ønsker et stærkere foreningsliv
gennem fællesskab og nye samarbejdsformer. Udvalget
ønsker at styrke vidensdeling, sparring og udvikling.
Vi skal inddrage, involvere og lade os involvere, så vi kan
se og bruge hinandens ressourcer mest muligt.

I Vallensbæk vil vi:

Vidste du at…..
Folkeoplysningsudvalget besluttede i 2019 at udbyde kurset ”Rekruttering og ledelse af frivillige”
for alle foreninger og frivillige i Vallensbæk.
Kurset blev afviklet på foreningsgården Korsagergård over to aftener i november 2019 med
persondeltagelse fra i alt 14 foreninger.

• Afprøve nye samarbejdsformer på tværs af
aktører og fagområder

Vidste du at…..
• Samarbejde med både idræt og kultur foreninger,
ildsjæle, selvorganiserede, aftenskoler og kommunale aktører.
• Videreudvikling af netværk, etablering af netværk
ud fra interesse f.eks. faciliteter, elite, aktiviteter,
arrangementer og lokalområdet
• Oplægsholdere som inspiration eller input til
faglig viden
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Ønsker og forslag til tiltag og kurser kan gives til
Folkeoplysningsudvalget.

Udvikling af nye aktiviteter 		
og måder at arbejde på
Folkeoplysningsudvalget ønsker at sikre et aktivt og
attraktivt foreningsliv. Gennem nye samarbejdsformer
skal vi udvikle og udfordre de roller vi har. Målet er at
finde nye sjove aktiviteter som appellerer til flest mulige.

I Vallensbæk vil vi:
• Udvikle sammen med alle der har interesse for
Kultur- og foreningslivet

Vidste du at…..
Folkeoplysningsudvalget indstiller hvert år årets
frivilligpriser til Børne- og Kulturudvalget, som er
dem, der beslutter, hvem der skal modtage årets
priser. Priserne er:
• Årets Initiativ
• Årets Ildsjæl
• Årets Ungdomslederpriser

• Udvikle rammer til mødet mellem forskellige
grupper (både indendørs og udendørs)
• Brobygning mellem forskellige aktører for nye
ideér og ønsker

Alle opfordres til at indstille frivillige og trænere,
der går en ekstra mil, bidrager med noget særligt
eller starter noget nyt op.

Læs mere på www.vallensbaek.dk/
• Udvikle nye måder at indgå i Kultur- og
foreningslivet
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Rekruttering og fastholdelse
Folkeoplysningsudvalget ønsker at engagere og fastholde
flest mulige i foreningslivet med henblik på både sundhed og livskvalitet. Vi arbejder for gode rammevilkår for
foreningerne, som kan være med til at fastholde medlemmerne og ser på nye måder at rekruttere flere borgere.

Vidste du at…..
I 2019 er der ydet tilskud til 23 idrætsudøveres
deltagelse i internationale idrætsstævner - 11
idrætsudøvere ved Verdensmesterskab, 7 idrætsudøvere ved Nordisk Mesterskab og 5 idrætsudøvere ved Europamesterskaberne.

I Vallensbæk vil vi:
• Fortsat dialog med foreninger og borgere om
relevante tilbud
• Mere synlighed om foreningernes aktiviteter
• Fokus på integration, inklusion og handicappede
• Styrke de eksisterende idræts og kulturaktiviteter
• Kurser og foredrag til frivillige om pædagogiske
principper, rekruttering og fastholdelse mv.
• Udvikle nye kulturelle tilbud, der er attraktive for
borgerne at deltage i
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Vidste du at…..
Idrætscentret årligt bruger 520 liter maling til at
kridte fodboldbanerne op.
Der er 2 kunstgræsbaner med et samlet areal på
16.990 m2.

Kommunikation og inddragelse
Folkeoplysningsudvalget ønsker at styrke kommunikationen og formidling. Målet er at sikre gode rammer for
samarbejde, dialog og relationer. Både mellem foreningerne og mellem foreninger og kommunale aktører.

Vidste du at…..

I Vallensbæk vil vi:
• Samspil til de øvrige politikområder i kommunen

Dette vil i 2021 udmønte sig i en guide om
hvordan du kan være aktiv i Vallensbæk med
beskrivelser af foreninger og fritidsarealer.

• Årlige møder mellem kommunen og foreningerne
og foreningsbesøg

Bogen vil blive uddelt til samtlige husstande i
Vallensbæk.

• Styrke kommunikationsplatforme mellem kommune, foreninger og borgere, herunder et nyt
kommunikations- og bookingsystem

Vidste du at…..

• Arbejde med nye digitale tilbud i forskellige
aktiviteter, både på Pilehaveskolen og i Kultur- &
Borgerhuset samt i det offentlige rum
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Folkeoplysningsudvalget har taget initiativ
til opstart af indsamling af information om
kommunens frivillige og foreningsliv.

Du kan følge med i aktiviteter i Vallensbæk
på www.vallensbaek.dk/aktiviteter og følge
facebook-siden ”Fritid og Frivillighed i Vallensbæk”.
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Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
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Tlf.: 4797 4130
www.vallensbaek.dk		
Mail: csf@vallensbaek.dk

