Inspiration til folkeoplysningspuljen

Højskolerne engagerer Danmark
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Højskoler og Folkeoplysning
Kulturministeriets folkeoplysningspulje åbner mulighed for økonomisk
støtte til, at højskoler kan tage flere og anderledes initiativer med nye
samarbejdspartnere, nye borgerinddragelsesprojekter ol. og derved
være med til at skabe ny lokal udvikling. Det er højskolerne, der kan
søge puljen, men meget gerne i samarbejde med andre.
Hvad er folkeoplysning?
Folkeoplysning har rødder langt tilbage i den danske historie. Sideløbende med udviklingen af det formelle demokrati har vi i Danmark
udviklet et uformelt demokrati, hvor man i foreninger, organisationer
og skoler gennem fælles aktiviteter og dialog har givet danskerne
mulighed for at udvikle sig til bevidste, engagerede borgere, der kan
og vil indgå i forpligtende fællesskaber. Folkeoplysningen kan således
skabe mulighed for refleksion, debat og aktivitet, der både kan bidrage
til menneskers realisering af ”det gode liv” og til et mere sammenhængende samfund.
Hvorfor lave folkeoplysningsprojekter?
Der foregår mange folkeoplysende aktiviteter i dag. Folkeoplysningen
kan medvirke til yderligere dynamik i lokalsamfundet gennem aktiviteter, der fastholder og udvikler lokalområdet. Ved at bringe mennesker
sammen og udvikle ideer kommer der ofte spændende konkrete tiltag
og aktiviteter i gang. Med den folkeoplysende pulje kan der søges støtte
til sådanne aktiviteter.
Indhold
Eksempler på bevilgede projekter
Om puljen. Formål, retningslinjer og rådgivning
Idéer til inspiration
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Demokratifestival 2016
Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil skabe debat og engagement i et
mere inkluderende demokrati og vedligeholde en markant bevidsthed
om de muligheder og udfordringer, vores demokrati står overfor.
Flygtninge og asylproblematik skal være et væsentligt tema i projektet,
ligesom socialt udstødte børn og unge skal være deltagere.

”Samarbejdet har medført,
at vi er kommet i tættere
dialog, og vi vil fremover
tage nye initiativer på
folkeoplysningsområdet.”
UFFE STRANDBY, GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP
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Bevilget
projekt

TAG DEL i Lokaldanmark
Vallekilde Højskole. Det overordnede formål er en styrkelse af sammenhængskraften i nærområdet og en tilskyndelse til aktiv deltagelse
og medborgerskab i Odsherred kommune. Projektet “TAG DEL i Lokaldanmark” har til formål at være grobund for en folkeoplysende virksomhed, der involverer og inspirerer lokale borgere og højskoleeleverne
til i fællesskab at bygge aktuelle, bæredygtige projekter, der kommer
lokalområdet til gode - også på længere sigt.

”Udbyttet for lokalområdet
er en konkret lokal forandring/
udvikling, som borgerne selv
er med til at skabe.”
THOMAS BURØ, VALLEKILDE HØJSKOLE
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projekt
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SeismogrAAfen - et samarbejde
Aalborg Sportshøjskole og ”Focus Folkeoplysning” skaber spændende og levende folkeoplysning, der favner bredt, provokerer og fordrer stillingtagen. Projektet går ud på at skabe en ny kulturel platform,
der særligt henvender sig til unge. Der skal skabes en lokal debat om
globale emner og eksperimenteres med folkeoplysningens form.

”Arrangementerne skal adressere
de udfordringer, ressourcer og
perspektiver, ungdomslivet byder
på. Formen skal variere fra
foredrag over teater og performance
til samskabende arrangementstyper.”
RASMUS KROGH, AALBORG SPORTSHØJSKOLE
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Bæredygtighed og borgerdeltagelse
Nordfyns Højskole vil fremme bæredygtig livsstil og økologisk
forståelse. Gennem biavl og honningproduktion vil projektet skabe netværk og fælleskab mellem lokale familier. Projektet er et godt eksempel
på folkelig oplysning og demokratisk dannelse ift. tidens store udfordring omkring en bæredygtig fremtid, idet projektet engagerer lokale
ildsjæle og kobler højskolens virksomhed sammen med lokalsamfundets.

”Ja, vi vil gøre bæredygtighed og klimaaktiviteter
konkrete, gennemførlige og lokale, så de pædagogisk
viser, at det er muligt at gøre en forskel på det personlige
og lokalsamfundsmæssige plan ift. klodens store udfordringer. ”
MOGENS GODBALLE, NORDFYNS HØJSKOLE

Bevilget
projekt
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Kultur- og kirkeblad i Bjerringbro
Nørgaards Højskole vil sikre og udbygge et samarbejde imellem forskellige kulturelle og kirkelige organisationer i området. Projektet går
ud på at få folk til at deltage aktivt og blive opmærksomme på alle de
tilbud af kulturel, folkeoplysende og kirkelig karakter, der er i Bjerringbro og omegn.

”På sidste møde blev der snakket om at udvide samarbejdet og forsøge at afholde en EVENT omkring kulturelle og religiøse temaer her i byen. Det er en stor mundfuld,
men frøet er blevet sået.”
VIBEKE HUNDBORG, NØRGAARDS HØJSKOLE
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projekt
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Folkeoplysning helt ude i butikken
Ubberup Højskole ønsker at bringe folkeoplysningen helt ud i den
almindelige dagligdag hos borgerne. På den baggrund har de skabt
kontakt til Føtex Kalundborg for at udvikle et bæredygtigt sundhedsfremmende samarbejde. Et nytænkende samarbejde mellem en højskole
og en kommerciel virksomhed.

“I samarbejde med Føtex Kalundborg vil vi udvikle guidede indkøbsture, måltidskasser og andre “to go” tilbud.
Samarbejdet med en kommerciel virksomhed bringer
folkeoplysningen helt ud til køledisken. Umage samarbejder kan lade sig gøre og giver synlighed. At inddrage
elever i det folkeoplysende arbejde er en stor succes.”
LISBETH TRINSKJÆR, UBBERUP HØJSKOLE
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Om puljen
Puljens formål er at understøtte initiativer og projekter, der skaber
møde mellem borgerne om både lokale og almene spørgsmål og emner.
Aktiviteterne kan både udspringe fra den enkelte højskole og udvikles
i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (oplysningsforbund,
virksomheder, kommuner, ngo’er, interesseorganisationer, kirkelige
kredse, biblioteker, uddannelsesinstitutioner mm.), ligesom der kan
være tale om fælles nationale projekter, hvor folkehøjskolerne og FFD
går sammen.
Retningslinjer. Der kan søges tilskud til folkeoplysende aktiviteter, der
ligger ud over eller supplerer tilskudsberettiget højskolevirksomhed.
Af bemærkninger til højskoleloven fremgår, at der ”Ved folkeoplysningsvirksomhed menes virksomhed, der er i overensstemmelse med
højskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Den folkeoplysende virksomhed skal hænge sammen med skolens tilskudsberettigende virksomhed, herunder skolens
værdigrundlag og formål, som fremgår af skolens vedtægter.”
Ansøgningsfrist: 1. marts og 1 oktober 2016.
Rådgivning. Har du spørgsmål i forbindelse med projektideer eller retningslinjer og ansøgningsskema, er du meget velkommen til at kontakte
udviklingskonsulent Søren Børsting, tlf: 33 36 40 43 / 40 22 35 05,
mail: sb@ffd.dk
Se mere på www.ffd.dk/paedagogisk-udvikling/folkeoplysning
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Idéer til inspiration
SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER
................................................................
Det gode arbejdsliv
Balance mellem privatliv og arbejdsliv
Medarbejdersundhed
Fællesspisning, fællessang, kultur, debat e.l.

FOLKEOPLYSENDE MØDER
.............................................
Forskellige etniciteter
Forskellige religioner
Flygtninge og danskere
Forskellige interessegrupper osv.

FOLKEOPLYSENDE GENERATIONSMØDER
......................................................................
Unge / ældre om fx sang, debat, IT e.l.
Ældre / børn om livshistorier e.l.
Generationsmøde om ”det gode liv”

ANDRE IDÉER
.......................
Folkesundhed i bred forstand
Bæredygtighed
Naturbevarelse
Inklusion
Ytringsfrihed
Kulturens rolle i samfundet m.m.
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Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Højskolernes Hus - Nytorv 7
1450 København K
T: 33 36 40 40
@: kontor@ffd.dk
www.hojskolerne.dk
Søren Børsting
Projektleder, FFD
T: 33 36 40 43 / 40 22 35 05
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