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i skole, uddanner os eller er pensioneret. 

Forord 

I Egedal Kommune vil vi gerne til-
byde ”verdens bedste hverdag” med 
udgangspunkt i Byrådets vision om 
”Hverdag og fællesskab i bevægelse”. 
Et godt hverdagsliv er nemlig afgøren-
de for, hvordan vi trives som menne-
sker. Vi har i hverdagen den tætte tilknyt-
ning til vores familie, vi går på arbejde, går 

Denne politik handler om, hvordan vi styr-
ker hverdagen gennem fællesskaber enten 
i foreningsregi og i mere uformelle grupper 
på tværs af generationer. 

Egedal består af 17 stærke lokalsamfund, 
som har hvert sit unikke særpræg, og som 
er karakteriseret ved en meget høj grad 
af fællesskabsfølelse og tryghed. Det gør 
også foreningslivet i kommunen stærkt, og 
det er kræfter, som vi som kommune skal 
bygge videre på og udnytte til alles bedste. 

I Egedal er det folkeoplysende arbejde 
især forankret i foreningslivet, men også i 
mere uformelle former. De folkeoplysende 
aktiviteter er en stor drivkraft, der skaber 
levende byer og lokalsamfund, hvor bor-
gerne kan indgå i fællesskaber, der styrker 
sammenhængskraften. 

De frivillige i vores kommune yder en stor 
indsats for at fremme et givende fritids-
liv. Deres arbejde skaber en stor værdi for 
alles livskvalitet og velfærd. 

Denne folkeoplysningspolitik skal sikre 
gode vilkår og rammer for de mange frivil-
lige, der driver størstedelen af det organi-
serede såvel som uorganiserede fritidsliv. 

Folkeoplysningspolitikken er resultatet af 
en inspirerende workshop og et frugtbart 
samarbejde, hvor Folkeoplysningsudvalget 
og paraplyorganisationer er kommet med 
indhold til politikken. 

Godkendt af Byrådet den 30. september 2020 
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Vision 
Egedal Kommune vil skabe helhed i bor-
gernes hverdag ved at understøtte udvik-
lingen af folkeoplysende aktiviteter, der 
appellerer til alle kommunens borgere 

– på tværs af alder, baggrund og livssitu-
ation - og øger livskvalitet og sammen-
hængskraft. Kommunens vision ”Hverdag 
og fællesskab i bevægelse” ligger som en 
rød tråd gennem politikken. 
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Målsætning for folkeoplysningen 
Vi har prioriteret 5 fokusområder for at sikre de bedst mulige vilkår for det folkeoplysen-
de arbejde og styrke bredden i aktivitetstilbud, sammenhængskraften og det lokale fæl-
lesskab for på den måde at bidrage til at skabe en god hverdag for borgerne i Egedal på 
tværs af generationer. 

1. Børn og unge 
Foreningslivet bidrager til, at børn og unge 
får lyst til at tage medansvar og deltage 
engageret i det omgivende samfund. Vi vil 
derfor sikre, at børn og unge får mulighed 
for at udfolde sig inden for en bred pallet-
te af attraktive tilbud i Egedal Kommunes 
rige foreningsliv. 

2. Frivillighed 
Egedal Kommune ønsker at anerkende og 
understøtte det enorme frivillige arbejde, 
der foregår ude i foreningerne. Vi ønsker 
at understøtte initiativer til at rekruttere, 
fastholde og uddanne de frivillige kræfter, 
så de unge kommer ud med kompetencer, 
større selvindsigt og tager ansvar for eget 
liv. Værdien af at deltage i fritids-og for-
eningslivet skal synliggøres. 

3. Fællesskaber og lokalt 
sammenhold 
Vi tror på, at fællesskab og sammenhold 
er vigtigt, så vi bedre kan overkomme 
nogle af hverdagens udfordringer. For-
eningslivet er med deres tilbud med til at 
skabe sammenhold lokalt, og vi ønsker at 
understøtte foreningernes rolle som vær-
ter, der byder nye deltagere velkommen til 
fællesskabet på tværs af alder, etnicitet og 
livssituation. 

4. Partnerskaber og samspil 
Opgaver løftet i et øget samarbejde vil 
kunne skabe nye og anderledes folkeop-
lysende tilbud til kommunens borgere. Vi 
ønsker at fremme muligheden for at fol-
keoplysningen kan bidrage til løsningen af 
blandt andet velfærdsopgaver ved at indgå 
i kommunale partnerskaber såvel som 
private eller med frivillige selvorganiserede 
aktører. 

5. Rum og rammer 
Det åbne land, den bynære natur og vo-
res byrum giver borgere anledning til at 
mødes og kan fungere som et godt alter-
nativ til de fysiske faciliteter. Vi ønsker, at 
foreningslivet motiveres til at bruge disse 
rammer noget mere. Vi vil arbejde på at 
udvikle vores fysiske rammer, så de bliver 
mere tidssvarende, multifunktionelle og 
lettilgængelige, og vi ønsker, at de skal 
åbnes for selvorganiserede grupper. Bru-
gerne skal motiveres til at tænke mere i 
multifunktionalitet og fleksible rammer. 



 
 

 

 

Handleplan til Folkeoplysningspolitik 

Indsatser der styrker de 5 
fokusområder 
Folkeoplysningen i Egedal Kommune har 
til formål at bidrage til skabelse af både 
forpligtende og uforpligtende fællesskaber, 
som øger demokratiforståelsen og derigen-
nem styrker det aktive medborgerskab. For 
at styrke de 5 fokusområder har vi beskre-
vet indsatser, der skal understøtte politik-
ken og skabe verdens bedste hverdag for 
borgerne i Egedal. 

Kommunikation og én indgang 
til kommunen 
Vi ønsker, at administrationen i de folke-
oplysende foreninger skal være så enkel 
som muligt, så foreningernes ressourcer 
kan bruges på aktiviteterne. De forenings-
frivillige skal opleve, at der er én indgang 
til kommunen, så samarbejdet med kom-
munen bliver smidigt og let. Det gælder 
også kommunikationen mellem forenings-
livet og Egedal Kommune. 

Det foregår ved, 
• at al kommunal foreningsadministrati-

on og kommunikation foregår gennem 
foreningsportalen egedalbooking.dk, 

• at evaluere løbende og gå i dialog med 
foreningslivet, såfremt der er behov for 
forbedringer, 

• at hjælpe foreningslivet til at sikre 
effektiv kommunikation af deres tilbud 
igennem en række af kommunale kom-
munikationsplatforme. 

https://egedalbooking.dk


 

 

 

 

 

 

 

Udvikling og partnerskaber Det foregår ved, 
Med udviklingen af folkeoplysningsområ-
det skal vi bevæge os i samme retning og 
sammen se nye muligheder og have mod 
til at prøve ideer af. Vi vil sætte fokus på 
at understøtte nytænkende udviklingspro-
jekter, herunder partnerskabsprojekter på 
folkeoplysningsområdet. 

• at udvikle og understøtte partnerskabs-
aftaler mellem folkeskoler, foreninger 
og erhvervsliv i forbindelse med Åben 
Skole samarbejde, 

• at udvikle og understøtte partnerskabs-
projekter og samspil med andre offent-
lige eller private aktører, herunder kom-
mercielle udbydere af aktivitetstilbud, 

• at understøtte foreninger, der arbejder 
med nye måder til at fastholde, rekrut-
tere og uddanne unge frivillige kræfter, 

• at Kultur- og Erhvervsudvalgets pulje 
kan søges af organiserede såvel som 
selvorganiserede grupper i forbindelse 
med økonomisk støtte til nye tiltag, 
udviklingsprojekter eller arrangementer, 

• at råde og vejlede de foreninger, der 
ønsker at søge midler fra fonde og pul-
jer, eksempelvis ved afholdelse af en-to 
årlige workshops, 

• At i det omfang, der er udgifter for-
bundet med partnerskabsprojekter 
kan Egedal Kommune bidrage til den 
fornødne finansiering i form af enten 
personale eller facilitetsressourcer, 

• at sikre, at borgerne får en så bred vifte 
af tilbud som muligt på fritidsområdet, 
og at konkurrencen mellem udbyderne 
er fair, dér hvor der måtte være over-
lapninger af tilbuddene indenfor eksem-
pelvis fitness, motion, ridning, dans og 
uddannelsesvirksomhed. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rum og rammer 
Fundamentet for at foreningslivet kan tilby-
de borgerne i Egedal Kommune mulighed 
for at udøve deres særegne aktiviteter, er, 
at der er de rette fysiske rammer. Vi vil ar-
bejde for tidssvarende, multifunktionelle og 
let tilgængelige faciliteter og lægger vægt 
på, at også handicappede eller sårbare bor-
gere skal kunne udøve deres aktiviteter på 
lige fod med andre. 

fokus på faktisk/reel booking og samti-
dig øge den generelle brug af facilite-
terne, 

• at der indtænkes muligheder for fol-
keoplysende aktiviteter og sambrug i 
forbindelse med alle nybyggerier, større 
ombygningsarbejder og byudvikling, 

• at der sikres dialog mellem Folkeoplys-
ningsudvalget og de politi-

ske udvalg i forbindel-
se med udvikling 

af faciliteter og 
folkeoplys-
ningsområdet 
generelt. 

Det foregår ved, 
• at der afholdes et årligt temamøde for 

Folkeoplysningsudvalget om et relevant 
emne inden for udvalgets arbejde, 

• at der årligt evalueres på arbejdet med 
de 5 fokusområder i Folkeoplysningspo-
litikken, 

• at Folkeoplysningsudvalget bliver hø-
ringspart, når der udvikles nye kommu-
nale politikker og strategier. 

Folkeoplysningspolitikken er lovpligtig og 
fundamentet og pejlemærket for det folke-
oplysende arbejde. De indsatser der un-
derstøtter de 5 fokusområder, gælder i en 
4 årig periode fra 2020-2024. Folkeoplys-
ningspolitikken skal understøtte kommu-
nens øvrige politikker og strategier. 

Det foregår ved, 
• at udarbejde en facilitetsstrategi, der 

blandt andet har fokus på bedst mu-
lig og multifunktionel udnyttelse af de 
eksisterende faciliteter og eventuelt nyt 
byggeri, 

• at foreningers udnyttelse af faciliteter 
optimeres gennem øget samarbejde 
mellem foreningerne, 

• at der hele tiden arbejdes med at opti-
mere brugen af faciliteter ved at have 

Folkeoplysningsudvalgets virke 
Vi har fokus på brugerinddragelse, og det-
te sikres gennem nedsættelse af et Fol-
keoplysningsudvalg med beslutningskom-
petencer og et udvalgsarbejde med fokus 
på at udvikle og styrke det folkeoplysende 
arbejde. Folkeoplysningsudvalgets arbejde 
skal synliggøres, så videndeling mellem 
foreningslivet og udvalget styrkes. 
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