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LOKAL FOLKEOPLYSNING

Folkeoplysningens betydning og potentiale
uden for de store byer i Danmark
DFS’ medlemskonference 2016
Den 12. -13. oktober
på Comwell, Ørnumvej 6, Korsør

Få inspiration til, hvordan jeres organisation kan udvikle sine aktiviteter og sit
engagement i lokalsamfundene. Bliv klogere på, hvad forskerne ved om udviklingen i landdistrikterne, hør hvad andre aktører har gang i, og hvordan der ser
ud i landdistrikterne fra embedsmænds og politikeres synsvinkel. Krydr det hele
med dybe og lette samtaler med kolleger fra den folkeoplysende verden, sang og
bobler, skønne naturomgivelser og god mad.

Program:

Med forbehold for ændringer
Onsdag 12. oktober:
11.30

Ankomst og frokost

12.30

Velkomst i mødesalen ved DFS’ formand Per Paludan Hansen

12.45

Hvordan ligger landet uden for storbyerne?
v/ Annette Aagaard Thuesen, Center for Landistriktsforskning
Hvordan står det til med udviklingen i landsdistrikterne? Hvordan har foreningslivet det, hvordan virker lokaldemokratiet, trives folkesundheden, hvad betyder
kulturen for til- og fraflytning og er der noget at uddanne sig til? Det er blot nogle
af de spørgsmål og dilemmaer, vi håber at belyse i dette oplæg og den efterfølgende debat.

13.45

Folkeoplysningen i landkommunerne
På baggrund af Vifos indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet giver oplægget en kort status på, hvilke geografiske mønstre der ses på tværs
af kommunerne, - både når det gælder udbredelsen af foreninger og aftenskoler
samt det kommunale tilskud på området. v/ Malene Thøgersen, Videnscenter for
Folkeoplysning

14.00

Lokale potentialer og udfordringer
Vi lader deltagerne få ordet og sætte spot på det, I gerne vil blive klogere på og de
udfordringer, I gerne vil have hjælp til at få løst her på konferencen.

14.30

Kaffepause

15.00

Tema I: Lokal læring og uddannelse
I løbet eftermiddagen er fokus på, hvilken rolle de lokale lærings- og uddannelsestilbud spiller i kommunerne og uden for de store byer.
Vi skal bl.a. høre om:
1) Kommunale læringscentre
v/ Julie Becher, chef for Uddannelse til alle unge, Holbæk Kommune
Holbæk etablerer i 2016 som den første kommune i Danmark et kommunalt læringscenter, hvor det bl.a. skal være muligt at tage en formel videregående uddannelse ved hjælp af fjernundervisning. Hvad vil kommunen med det, og hvordan
spiller folkeoplysning og det frivillige foreningsliv en rolle i læringscenteret?
2) Vores rolle som lokal læringsudbyder
v/ Jette Rønne, leder af Den Fri Fagskole i Vordingborg
Inspirationsoplæg fra en lokal folkeoplysende læringsudbyder med konkrete eksempler på, hvordan de imødekommer de lokale uddannelsesbehov – spontane bidrag fra salen er også velkomne.
3) Politikerens bud
v/ Anni Matthiesen, undervisningsordfører V
Hvilke udfordringer kan folkeoplysningen hjælpe politikerne med at løse for at
sikre sammenhængskraften i hele Danmark?

Kl. 17.00 Pausefisk
Tid til netværk og rum til refleksion, fx på en gåtur i områdets skønne natur eller i
spa-faciliteterne (husk badetøj!)
Kl. 18.00 Middag
Kl. 20.00 Solskin og Sorten Muld – sang, bobler og fejring af DFS’ 75 års jubilæum
Vi får besøg af Grundtvigs Højskoles 65 mand store Korværk, måske kigger Kulturministeren også forbi, og der vil helt sikkert være lidt lækkert til ganen.
Kl 21.00

Hygge i baren.
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Torsdag d 13. oktober:
Kl. 08.45 Morgensamling med sang og stemning
Kl. 09.00 Tema II: Kultur og lokalsamfund
Her ser vi på, hvad kulturen og folkeoplysningen betyder for lokalsamfundets og
borgernes trivsel Hvilket potentiale har kultur for at skabe lokale fællesskaber, og
hvem har ansvaret for at lave folkeoplysende aktiviteter for og med lokalområdet?
Hvor gør vi det godt, og hvor er der plads til forbedring?
Folkeoplysningens og kulturens rolle i kommunen
v/ Kultur- og Fritidschef Kim Christoffersen Dawartz, Næstved Kommune
Hvilken rolle spiller folkeoplysningen og kulturen i kommunen, og hvilket potentiale er der for fremtiden?
Kl. 09.45 Inspiration, erfaringsudveksling og debat – vælg imellem tre workshops
I disse workshops præsenteres bud på forskellige måder at arbejde med kultur,
folkeoplysning og lokalsamfund. De er alle udgangspunkt for debat og dialog.
I.
Biblioteket som leverandør af kultur i lokalsamfundet
Workshop med vægt på inspiration og debat
Hvilken rolle har bibliotekerne i lokalsamfundene, og hvilke konkrete initiativer
kan vi blive inspireret af? John Larsen, leder af Odsherred Bibliotek og Kulturhus
præsenterer det lokale arbejde i Odsherred og kommer med sit bud på, hvordan
bibliotekerne og den øvrige folkeoplysning kan styrke kulturen i landdistrikterne.
II.
Kultur i tyndtbefolkede områder - Guldborgsund som case
Workshop med vægt på erfaringsudveksling og gensidig inspiration
Hvorfor er det vigtigt med kulturelle tilbud i tyndtbefolkede områder, og hvad har
udfordringerne i Danmark til fælles med vores nordiske naboer? Bente Schindel
inspirerer med konkrete eksempler fra kulturelle samråds projekt i Guldborgssund
kommune og lægger op til udveksling af erfaringer med at skabe lokale kulturaktiviteter
III.
Hvordan skaber vi lokal forankring?
Workshop med vægt på erfaringsudveksling og gensidig inspiration
Oplysningsforbundet DEO vil nå ud i ’det lokale’ med sin debatturné om EU’s
bankunion. Det giver udfordringer. Sarah Dieckmann fra DEO spiller bolden op
og søger at finde løsninger på, hvordan man fx lokker oplægsholdere til Herning,
når man ikke giver store honorarer? Hvordan når man sin relevante målgruppe i
Randers? Hvordan finder man ud af, hvem den gode mødepartner er?
Kl. 10.45 Lokale potentialer og udfordringer, opsamling i plenum
Kl. 11.00 Fællesskab i landdistrikterne v/ forfatter Erling Jepsen
Forfatteren giver sit bud på hvad fællesskab i landdistrikterne er og kan i år 2016.
Hans fortællinger kredser ofte om småsamfund i det sønderjyske, krydret med et
tragikomisk glimt i øjet.
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Kl. 12.15 Frokost og tak for denne gang!
Hvem kan deltage:
Alle der har tilknytning til DFS' medlemsorganisationer er velkomne. Det være sig ansatte og
frivillige/bestyrelsesmedlemmer i landsorganisationer som lokale skoler, foreninger m.m.
Hvad koster det:
Med overnatning: 1.500 (incl. forplejning, drikkevarer til maden, adgang til spafaciliteter.)
Pris uden overnatning: 1.000 dkk

Der er 60 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Der oprettes venteliste i tilfælde af overbooking
Tilmelding sker via dette link: https://dfs.nemtilmeld.dk/13/
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