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Folkeoplysningspolitik 
De folkeoplysende aktiviteter bidrager til vores 
samfunds sammenhængskraft og folkesundhe-
den. Formålet med det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde er at fremme demokratiforstå-
else og aktivt medborgerskab. 

Kultur og idrætslivet og øvrige forenings- og 
fritidsliv favner bredt og berører mange forskel-
lige aktører. For at skabe de bedst mulige ram-
mer 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. 

I  udv ik l ingen  a f  indsat sområderne  e r  der 
fokus  på  fo lkeop lysn ingsområdets  ke rnevær-
d ie r :

 9 Aktiviteter

 9 Fællesskab

 9 Ansvar

 9 Demokrati

 9 Viden og læring

Der er fokus på at styrke, understøtte og udvik-
le nuværende aktiviteter, og nye foreninger, og 
kulturelle tilbud i Vallensbæk.

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. 

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

Folkeoplysningsudvalget inviterer borgere og 
foreninger til dialog om deres idéer, ønsker og 
behov. 
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Indsatsområder 2016-2019
Vallensbæk kommune ønsker at sikre optimale 
rammer for kultur- og foreningslivet og borger-
nes fritidsliv. 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. Vallens-
bæk 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. 

Der  e r  fas t sa t  fem indsat sområder,  som  
udv ik les  de  kommende  f i re  å r : 

 9 Frivillighed og aktivt medborgerskab

 9 Netværk og samarbejde på tværs 

 9 Udvikling af nye aktiviteter og måder at 
arbejde på

 9 Fokus på nye og andre målgrupper i Kul-
tur- og foreningslivet

 9 Kommunikation og inddragelse

Årlige handleplaner
For at sikre tidssvarende og dynamisk indsats, 
udarbejder Folkeoplysningsudvalget handle-
planer for et år ad gangen. Handleplanerne 
skal være i tråd med samfundets tendenser og 
støtte op om de lokale behov. 
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Vids te  du  a t…. .

Folkeoplysningsudvalget i 2014 og 
2015 har godkendt 4 nye foreninger i 

Vallensbæk:

l  Torpedo Vestegnen (Fodbold)

l  Vallensbæk Hygge Fodbold

l  Hobby Fly R/C

l  Salsal

Frivillighed og aktivt medborgerskab
Folkeoplysningsudvalget ønsker at engagere 
flere frivillige både i foreningerne og i lokalsam-
fundet, som kan medvirke til at skabe rammer 
for aktiviteter og oplevelser. 

I  Va l l ensbæk v i l  v i :

 9 Skabe rammer for nye samarbejdsformer 
mellem et etablerede foreningsliv og de 
selvorganiserede borgerer der dyrker 
aktiviteter  

 9 Skabe rammer for læringsrum, sund livs-
stil og overraskelser 

 9 Inspiration gennem åbne inspirationsaf-
tener og kurser 

 9 Have fokus på nye organiseringsformer 
som er interesse- og ad hoc baserede

 9 Skabe kulturelle oplevelser, hvor viden, 
læring og sociale møder styrker det akti-
ve medborgerskab

 9 Skabe kulturelle aktiviteter, der styrker 
borgernes forudsætninger for aktiv del-
tagelse i demokrati, debat og samfunds-
forståelse 

Vids te  du  a t…. .

Folkeoplysningsudvalget i 2014 og 2015 har 
bevilget følgende fra Start- og udviklingspuljen:

l  Løb i Vallensbæk: Foredrag

l  Vallensbæk Futsal: Opstart

l  Vallensbæk Kano og Kajak Club:  
Opstart Super Kraftcenter til Kajakker 

l  KFUM Spejderne: Islandstur - Udvikling af ledere

l  Vallensbæk Håndbold: Projekt mere håndbold

l  Vallensbæk Gymnastik: Springmåtter

l  Borger: Teaterprojekt

l  Vallensbæk Kano og Kajak Club: 
Projekt paralympiske lege
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Netværk og samarbejde på tværs
Folkeoplysningsudvalget ønsker et stærkere 
foreningsliv gennem fællesskab og nye samar-
bejdsformer. Udvalget ønsker at styrke videns-
deling, sparring og udvikling. Vi skal inddrage, 
involvere og lade os involvere, så vi kan se og 
bruge hinandens ressourcer mest muligt.  

I  Va l l ensbæk v i l  v i :

 9 Afprøve nye samarbejdsformer på tværs 
af aktører og fagområder

 9 Samarbejde med både idræt og kultur 
foreninger, ildsjæle, selvorganiserede, 
aftenskoler og kommunale aktører. 

 9 Videreudvikling af netværk, etablering 
af netværk ud fra interesse f.eks. facilite-
ter, elite, aktiviteter, arrangementer og 
lokalområdet

 9 Oplægsholdere som inspiration eller 
input til faglig viden. 

Vids te  du  a t…. . 

Der i 2015 er registreret 
10.629 medlemmer i foreninger-
ne med folkeoplysende aktiviteter. 
Heraf 27 idrætsforeninger, 2 

spejderforeninger, 24 øvrige 
foreninger og 2 aften-

skoler. 

Vids te  du  a t…. .

At du kan tilmelde dig for-
eningsnetværket for inspiration, 

sparring og videndeling på:  
www.frivilligeogforeninger.vallens-
baek.dk/nyt-netvaerk-foreninger 
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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 akti-
viteter som appellerer til flest mulige.   

I  Va l l ensbæk v i l  v i :

 9 Udvikle sammen med alle der har interes-
se for Kultur- og foreningslivet 

 9 Udvikle rammer til mødet mellem forskel-
lige grupper (både indendørs og uden-
dørs). 

 9 Brobygning mellem forskellige aktører for 
nye ideér og ønsker

 9 Udvikle nye måder at indgå i Kultur- og 
foreningslivet 

Vids te  du  a t…. . 

l  Der blev vundet 341 medajler i 
idrætsforeningerne i 2015. 

l  Til motionsløbet  
Vallensbæk Rundt i 2016  

var den hurtigste tid på 5 km 
00:19:12.
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Rekruttering og fastholdelse 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at engagere og 
fastholde flest mulige i foreningslivet med hen-
blik 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. 

I  Va l l ensbæk v i l  v i :

 9 Fortsat dialog med foreninger og borgere 
om relevante tilbud

 9 Mere synlighed om foreningernes aktivi-
teter

 9 Fokus på integration, inklusion og handi-
cappede 

 9 Styrke de eksisterende idræts og kul-
turaktiviteter 

 9 Kurser og foredrag til frivillige om pæ-
dagogiske principper, rekruttering og 
fastholdelse mv. 

 9 Udvikle nye kulturelle tilbud, der er at-
traktive for borgerne at deltage i

Vids te  du  a t…. . 

l  Der er mere end 100 frivillige 
trænere/ledere i VI39 Fodboldafde-

lingen.  

l  Hvis hver leder lægger i gennemsnit 4 
timer pr. uge er det mere end 20.000 
timer om året  

l  Mere end 700 fodbolde bliver 
fundet frem hver eneste 

uge til træning.
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Kommunikation og inddragelse
Folkeoplysningsudvalget ønsker at styrke kom-
munikationen og formidling. Målet er at sikre 
gode rammer for samarbejde, dialog og rela-
tioner - både mellem foreningerne og mellem 
foreninger og kommunale aktører.

I  Va l l ensbæk v i l  v i :

 9 Samspil til de øvrige politikområder i 
kommunen

 9 Årlige møder mellem kommunen og 
foreningerne og foreningsbesøg

 9 Styrke kommunikationsplatforme mel-
lem kommune, foreninger og borgere, 
herunder et nyt kommunikations- og 
bookingsystem  

 9 Arbejde med nye digitale tilbud i forskel-
lige aktiviteter, både på Pilehaveskolen 
og i Kultur- og Borgerhuset samt i det 
offentlige rum 

Vids te  du  a t…. . 

l  Du kan følge med i aktiviteter på 
kommunens hjemmeside under aktivi-
teter:  
www.vallensbaek.dk

l  facebook: Frivillig i Vallensbæk
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Vallensbæk Kommune 
Vallensbæk Stationstorv 100 
2665 Vallensbæk Strand

 4797 4000 
 www.vallensbaek.dk

Center for Sundhed, Kultur og Fritid


