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Folkeoplysningssamvirkets bestyrelsesmøde
Tid
Sted

maj 2015

Torsdag den 7. maj 2015 kl. 15.00-16.45
Folkeoplysningssamvirket, mødelokalet, 1. sal, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C

Tilstedeværende
Søren Peter Hansen
Anne Grethe Sværke
Winnie Rehné
Torben Dreier
Merete Raun Poulsen
Kirsten S. Knudsen
Kristian Thorsen
Steffen Hartje
Lene Holm.

Gik kl. 15.40 efter behandling af pkt. 5

Afbud
Karsten Bruun.

Dagsorden
1) Meddelelser.
2) Konstituering af Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse. Valg af formand og næstformand.
3) Forslag fremsat af Winnie Rehné om, at Folkeoplysningssamvirkets besøgsrunde hos de små
aftenskoler droppes omgående.
4) Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen for mødet i Folkeoplysningsudvalget.
5) Seneste om gennemførelsen af sports- og fritidspolitikken 2013-2016.
6) Forslag til datoer for møder i 2015 mellem Hovedbiblioteket og Folkeoplysningssamvirket:
- Rundtur i DOKK1 kombineret med møde om opfølgning på samarbejdsmuligheder.
- Rundtur på Viby Bibliotek.
7) Punkter til kvartalsmødet mellem Sport & Fritid og Folkeoplysningssamvirket torsdag den
28. maj 2015.
8) Eventuelt.

Tillægsdagsorden
1) Status på arbejdet i IT-gruppen nedsat i regi af sports- og fritidspolitikkens gennemførelse.
2) Digitalisering af de gule sedler.
Udleveret: Mail af 7. maj 2015/Referat af 1. møde i arbejdsgruppen – udvikling af digital kommunikation med tilhørende kommissorium.

Referat
ad 1) Tillægsdagsordenen
Søren Peter Hansen foreslog, at tillægsdagsordenens 2 punkter blev behandlet
under den ordinære dagsordens punkt 1) Meddelelser.
Ad 1) Status på arbejdet i IT-gruppen nedsat i regi af sports- og fritidspolitikkens
gennemførelse
Torben Dreier havde bedt om at få punktet sat på, da han savnede oplysninger om
IT-gruppens arbejde og Folkeoplysningssamvirkets mål med deltagelse i IT-gruppen.
Søren Peter Hansen kunne oplyse, at IT-gruppen består af repræsentanter fra
Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket, ÅUF, Samrådet for Amatørkultur samt Sport &
Fritid. IT-gruppen skal udvikle og styrke den digitale kommunikation mellem forvaltningen
og foreningerne og aftenskolerne. Der er udarbejdet et kommissorium for IT-gruppen som
Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse fik udleveret.
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Det blev aftalt, at dagsordenen for det kommende møde i IT-gruppen videremailes til
Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse.
2) Digitalisering af de gule sedler
Folkeoplysningssamvirket spurgte på kvartalsmøder i efteråret 2014 Sport & Fritid om
muligheden for, at ledige kan dokumentere deres ledighedsstatus digitalt over for
aftenskolerne. Så de ikke skal ulejlige Jobcentret med udfyldelse af de gule sedler.
Søren Peter Hansen havde fulgt op på sagen, men havde ikke fået en tilbagemelding fra
Sport & Fritid, da bestyrelsesmødet blev holdt.
(Sport & Fritid har efterfølgende over for Søren Peter Hansen tilkendegivet, at det er i orden,
at ledige bruger kvitteringen fra Jobnet som dokumentation for deres ledighedsstatus. Sport & Fritid
vil snarest informere alle aftenskoler om den digitale mulighed, ref.).
Siden sidst hos aftenskolerne

Både Kunst & Design og Århus Kunstakademi har hold, der slutter deres kursusforløb i
maj. Det giver travlhed. Kunstakademiets afgangsudstilling, Afgang 2015, åbner den 21.
maj kl. 15.00, hvor alle er velkomne til at kigge ind.
Indbydelse til Dalgas Skolens 25-års-bopæls-jubilæum vil blive mailet til Folkeoplysningssamvirkets sekretariat, som mailer den videre til øvrige aftenskoler.
ad 2) Konstituering af Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse.
Søren Peter Hansen genopstillede og blev valgt til formand uden modkandidater.
Modellen med 2 næstformænd ønskes fortsat.
Både Anne Grethe Sværke og Winnie Rehné, de to nuværende næstformænd,
genopstillede. Begge blev valgt til næstformænd uden modkandidater.
Torben Dreier kom med en indsigelse, da han ikke fandt, at arbejdet i den forgangne
bestyrelsesperiode havde inddraget bestyrelsens medlemmer i tilstrækkelig grad. Han
havde derfor besluttet at forlade Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse.
Hans udmelding afstedkom en diskussion af, om Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse kan
rumme forskellene aftenskolerne imellem, om organiseringen af bestyrelsesarbejdet er den
rette, om indholdet i formands- og næstformandsposten, om en opsplitning af
bestyrelsen er uundgåelig pga. modsætningsforhold mellem store og små aftenskoler ect.
Steffen Hartje gjorde opmærksom på, at såfremt fællesinteressen i bestyrelsen falder fra
hinanden, vil det blive alles kamp mod alle. Der vil være emner, som man i bestyrelsen ikke
kan have en fælles holdning til, men man bør stå sammen om at arbejde for gode forhold
for alle aftenskolerne i Aarhus Kommune.
Han foreslog, at man i stedet tager diskussionen om Folkeoplysningssamvirkets form og
indhold på det kommende bestyrelsesmøde. Til det bestyrelsesmøde udarbejder alle hver
især et enkelt notat om deres mål og visioner for Folkeoplysningssamvirket og
bestyrelsesarbejdet.
Man må gerne maile notaterne til sekretariatet inden bestyrelsesmødet.
Der var tilslutning til Steffen Hartjes forslag som blev vedtaget.
ad 3) Søren Peter Hansen gjorde opmærksom på, at besøgsrunden er en mulighed for, at
aftenskoler uden for Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse også kan blive hørt. Senest har
Gigtskolen bedt om at få besøg af Søren Peter Hansen og Steffen Hartje.
Kirsten S. Knudsen foreslog, at bestyrelsens 2 næstformænd kunne stå for nogle af
besøgene.
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Winnie Rehné havde fremsat forslag om, at Folkeoplysningssamvirkets besøgsrunde
til aftenskoler i Aarhus Kommunes skulle droppes. Da der efter hendes mening er en risiko
for, at besøgsrunden vil forsinke og skygge for løsning af de små og mellemstore skolers
trængte økonomiske situation.
Da der er truffet beslutning om, jf. punkt 2 på dagsordenen, at man tager en gennemgribende drøftelse af Folkeoplysningssamvirkets rolle og fremtid på det kommende
bestyrelsesmøde, trækker Winnie Rehné sit forslag om, at besøgsrunden skal droppes.
Hun kan tilslutte sig Kirsten S. Knudsens forslag om, at bestyrelsens næstformænd, hende
selv og Anne Grethe Sværke, skal inddrages i besøgsrunden.
ad 4) Man er bekendt med, at der er blevet etableret en ny aftenskole. Den vil blive informeret
om Folkeoplysningssamvirkets arbejde og muligheden for medlemskab.
ad 5) Sport & Fritid holder et indledende temamøde om handicapundervisning med oplæg, bl.a.
med Niels-Anton Svendsen, DOF, og cafedebat. Temamødet planlægges holdt i slutningen
af august i år. Til temamødet inviteres alle typer aftenskoler i Aarhus Kommune.
Efter temamødet nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af aftenskoler med
handicapundervisning.
ad 6) Knud Schulz, Hovedbiblioteket, og Mikkel Hartvig Haaning, Lokalbibliotekerne i Syd,
lagde på Folkeoplysningssamvirkets repræsentantskabsmøde den 23. april 2015 op til
mere kontakt mellem aftenskoler og bibliotekerne. Der planlægges derfor følgende møder:
DOKK1 – Ny rundtur søges holdt i september i år. Til den tid vil DOKK1-byggeriet være
færdigt, så kan man få en bedre fornemmelse af rummenes størrelse og placering, end
man kunne i marts.
Rundtur på Viby Bibliotek – planlægges holdt i august i år. Mikkel Hartvig Haaning,
chef for Lokalbibliotekerne i Syd, vil gerne vise Viby Biblioteks lokaler og muligheder frem
for interesserede aftenskoler.
Invitation til biblioteksmøderne
Invitationerne til DOKK1-rundtur samt Viby Biblioteks-rundturen bliver mailet til alle
aftenskoler i Aarhus Kommune.
Åbning af DOKK1
Aarhus Kommunes officielle åbning af DOKK1 er programsat til lørdag den 20. juni 2015.
ad 7) Der blev foreslået følgende punkter til dagsordenen for kvartalsmødet torsdag den 28. maj
kl. 14.00 hos Sport & Fritid:
Datasikkerhed – hvordan håndterer man personoplysninger, fx ved indberetning af
kursisters CPR-nr.?
APEHØS – gennemgang af betingelserne i ordningen med henblik på at afklare, hvorvidt
ordningens gruppe øvrige personer kan udvides.
De gule sedler – hvor langt er vi processen med digitalisering af de gule sedler?
Fleksible tilrettelæggelsesformer – drøftelse af konsekvenser og perspektiver hvis
fleksible tilrettelæggelsesformers procentdel af den enkelte aftenskoles undervisningstilskud bliver hævet.
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Mangfoldighedsdrøftelsen – De små og mellemstore aftenskoler har aftalt møde med
med Sport & Fritid om, hvordan de små og mellemstore aftenskolers økonomiske situation
kan lettes i Aarhus Kommune.
Måske vil der være elementer fra mødet, der kan være behov for at drøfte på
kvartalsmødet.
ad 8) Kirsten S. Knudsen uddelte løbesedler om Dalgas Skolens valgmøde om Fremtidens
psykiatri, der holdes mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 på Dalgas Skolen.
Man drøftede kort muligheden for at holde et fælles valgmøde med folkeoplysningen som
omdrejningspunkt via midler fra aftenskolernes 10 %-debatpuljer. Man kom frem til, at det
er svært at finde politikere med interesse og indsigt i folkeoplysningen. Endvidere har nogle
aftenskoler også opbrugt deres 10 %-midler.

Ref.:lh 07.05.2015

