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Fritid & Samfund inviterer til følgende to workshops: 

Hotel Vissenbjerg Storkro │ Søndersøvej 30 │ 5492 Vissenbjerg 
Kursus nr. 201912 
Tirsdag den 26/11 2019 10.00-15.00  

DGI-huset, Aarhus │ Værkmestergade 17 │ 8000 Aarhus C    
Kursus nr. 201913 
Tirsdag den 28/1 2020 17.00-21.00 
 
Folkeoplysningsloven 
‒ Hvilke problemer kan der være med at tolke den?
Det kan i dag være svært at få hjælp til, hvordan man kan tolke folkeoplysningsloven i 
forbindelse med konkrete sager, tilskudsmodeller, lokaler og anlæg m.v.  
Hverken Kulturministeriet eller Kommunernes Landsforening har ønsket at påtage sig denne 
vejlederrolle, og derfor arrangerer Fritid & Samfund denne workshop. 
Gennem oplæg, cases og erfaringsudveksling vil vi på workshoppen give medlemmer af  
§ 35, stk. 2-udvalg (folkeoplysningsudvalg) og andre interesserede mulighed for at blive 
klogere på, hvordan loven kan tolkes, og hvordan den kan bruges på den mest 
hensigtsmæssige måde. 
Før afholdelsen af workshoppen vil der være mulighed for at fremsende spørgsmål til de to 
workshopstyrere, så deltagerne kan få en grundig behandling af de spørgsmål, de ønsker at 
stille. Desuden vil der i forløbet være gode muligheder for at få kendskab til, hvordan andre 
kommuner tolker og administrerer loven.  

MÅLGRUPPE
Alle er velkomne, men erfarne medlemmer af § 35, stk. 2-udvalg samt de administrative 
medarbejdere på området vil få størst udbytte af workshoppen. 

INDHOLD
Workshoppen bygger primært på deltagernes spørgsmål.  
Desuden vil følgende emner blive berørt: 

• Hvilke betingelser skal være opfyldt for at blive godkendt som folkeoplysende forening/
oplysningsforbund? 

• Tilhørsforholdskriteriet ‒ hvordan skal det forstås? 
• Hvornår er der tale om kommercielle eller antidemokratiske aktører? 
• Hvordan lever kommunerne op til de skærpede tilsynskrav?  
• Hvordan kan tilsynsarbejdet tilrettelægges? 
• Erfaringer med offentliggørelse af regnskaber og anvisning af lokaler. 
• Lokaler og anlæg ‒ herunder metoder for anvisning af faciliteter. Anvisning af lokaler sker 

efter forskellige principper. Findes der en retfærdig fordelingsprocedure? 
• Tilskud til private lokaler. 
• Opkrævning af gebyrer for kommunale lokaler ‒ fordele og ulemper. 
• Betingelser for facilitetsanvisning generelt og til ikke-folkeoplysende foreninger. 
• Hvilke tilskudsformer- og modeller kan med fordel bruges? 
• Partnerskaber mellem kommune og foreningsliv. Hvad er et partnerskab? Erfaringer med 

partnerskaber mellem foreninger/oplysningsforbund/kommunen. 
• 25-års-reglen ‒ fordele og ulemper? Hvordan kan den administreres? 
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Folkeoplysningsloven 
‒ Hvilke problemer kan der være med at tolke den? 

UNDERVISERE 
Søren Gøtzsche, konsulent, Furesø Kommune 
Kai Raun, konsulent, Fritid & Samfund. 

KURSUSSTEDER:
Kursus 201912 
Hotel Vissenbjerg Storkro │ Søndersøvej 30 │ 5492 Vissenbjerg 
Tirsdag den 26/11 2019 10.00-15.00

Kursus 201913 
DGI-huset i Aarhus  
Tirsdag den 28/1 2010 17.00-21.00  

PRIS   
Pris for medlemmer af Fritid & Samfund 1.295 kr.  
Ikke-medlemmer 1.695 kr. 
Priserne er inkl. forplejning. 

RABAT  
Deltager samme kommune med 3 personer eller derover, opnår man rabat på 15 % af 
deltagerprisen, hvis man er medlem af Fritid&Samfund. 

TILMELDINGSFRIST
Senest en måned før kursusstart  
Deltagerne bliver optaget efter princippet: Først til møllen 

Mail oplysningerne i tilmeldingskuponen til fritid@fritid-samfund.dk  
  
For yderligere oplysninger kontakt Fritid & Samfund på samme mailadresse. 

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes.

Kurset kan også købes til afvikling i kommunerne

Tilmeldingskupon kursusnummer:

Navn:

E-mail:

 

Kommune:   EAN

Funktion/udvalg
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