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Høringssvar vedr. DK strategi for livslang læring

+45 33 15 14 66

DFS takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr.
Udkast til Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang
opkvalificering for alle,
Regeringens redegørelse til EU-kommissionen.

Telefax

Generelt finder DFS, at strategien er både visionær og ambitiøs. Det er glædeligt, at
regeringen ser livslang læring som en grundpille i et globaliseret velfærdssamfund. Vi
finder det glædeligt om end også naturligt, at folkeoplysningen er en del af denne
strategi. Dog er strategimålene på vores felt ikke ambitiøse nok, selvom vi i høj grad
anerkender det store arbejde, der hidtil er lavet på feltet. DFS er af den opfattelse, at
der skelnes alt for skarpt imellem voksen-og efteruddannelse på arbejdspladsen og den
læring, der finder sted i fritiden.

dfs@dfs.dk

Vi ser det i langt højere grad som noget, der hænger sammen. Læring på
arbejdspladsen kan sagtens være via folkeoplysningen, og læring i fritidslivet kan
sagtens være en læring, der er meget brugbar på arbejdspladsen.
•

Når strategien derfor taler om læring på arbejdspladsen og til arbejdslivet,
finder vi behov for at der tilføjes, at dette både kan og bør ske i et samarbejde
med flere sektorer, nemlig både den formelle uddannelsessektor og den 3.
sektor. Strategien skal derfor også indeholde et element om at stimulere til
mere læring igennem læringsforløb, der ikke kun er knyttet an til
arbejdspladsen. Læring udenfor arbejdspladsen, i fritiden, smitter også af på
arbejdspladsen.

•

Når strategien lægger vægt på, at FVU tilbuddene gøres mere fleksible, finder
DFS det vigtigt at sikre de muligheder, der er udviklet i folkeoplysende regi,
fx for lektiehjælpskurser og kurser på ”0’te”-niveau.

•

Når strategien indeholder forslag om, at der skal satses på systematisk
kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder, og at dette
fremmes i både offentlige og private virksomheder gennem bl.a. udvikling af
metoder og redskaber, så mener vi, at det også skal ske igennem at en
udbredelse af de metoder, der allerede findes og fungerer.

+45 33 15 09 83

www.dfs.dk

•

Konkret i forhold til ungdomsuddannelserne, foreslår vi, at strategien også
skal have et afsnit om nødvendigheden af at motivere unge til uddannelse.
Ikke mindst i forhold til de elever, der allerede er faldet fra en uddannelse én
gang, skal der gøres en særlig indsats.

•

Konkret i forhold til de kortuddannede, foreslår vi, at strategien også skal have
et afsnit om motivation af de mest uddannelsesfremmede gennem forløb, der
kombinerer folkeoplysning med beskæftigelses- og uddannelsessigte, og
dermed udgør skræddersyede tilbud til voksne, som har brug for en anden
chance og andre veje for at nå frem til holdbare resultater.

Anerkendelsen af læringen i flere arenaer er vigtig, og med dokumentationsværktøjet i
forhold til hhv. folkeoplysningen, foreningslivet og det frivillige sociale arbejde er vi
helt sikkert kommet et langt stykke hen ad vejen. Men det er ikke tilstrækkeligt eller
ambitiøst nok at lade anerkendelsen komme den vej igennem. DFS ønsker, at der også
direkte lægges vægt på nødvendigheden af et øget samarbejde. Her tænker vi både på
samarbejdet på tværs af sektorerne og mellem arbejdsmarkedet og
uddannelsesudbyderne. Det tror vi er forudsætningen for, at strategien for alvor giver
resultater.
I øvrigt finder DFS det beklageligt at talmaterialet vedrørende folkeoplysningen
(faktaboks side 18 i udkastet) er ufuldstændigt og ikke retvisende – en indvending
Oplysningsforbundenes Fællesråd i øvrigt fremsatte overfor Undervisningsministeriet
allerede ved offentliggørelsen af rapporten fra 3-partsforhandlingerne.
DFS ser frem til at følge og bidrage aktivt til det udfordrende arbejde med
implementeringen af strategien for livslang læring.
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