Fredag den 16. juni på Pilekroen
Kom og deltag i Videncenter for Folkeoplysnings
debat om aftenskolerne og tidens udfordringer
for de folkeoplysende aktører

14.00-15.45
Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?
Hvor er aftenskolerne på vej hen? Antallet af aftenskoler er faldet drastisk over de seneste 10 år,
og deltagernes gennemsnitsalder stiger. Vil aftenskolerne også i fremtiden spille en central rolle i
danskernes fritidsliv – og i så fald hvordan?
Videncenter for Folkeoplysning gennemfører i foråret en landsdækkende undersøgelse
blandt alle landets aftenskoler. Hvordan ser landskabet ud i 2017? Hvordan kan store
oplysningsforbund og mindre aftenskoler forny sig og spille en vigtig rolle i det danske samfund?
Hvordan spiller aftenskolerne sammen med frivillighed og lokale dagsordener i kommunerne?
Hvilke udfordringer deler aftenskolerne med andre aktører på det folkeoplysende område?
Mød nogle af de mest visionære ledere fra sektoren og deltag i debatten med politikere og
aftenskoleledere om aftenskolens fremtidige rolle og uudnyttede potentialer.
Moderator: Henrik H. Brandt, direktør for Videncenter for Folkeoplysning
Indleder: Malene Thøgersen, analytiker hos Videncenter for Folkeoplysning

Debatten udspiller sig i to runder
14.00-15.00: Status på aftenskolerne og en diskussion om
aftenskolernes rolle
Deltagere:
• Leif Mikkelsen, folketingsmedlem, Kulturudvalget (LA)
• Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus
• Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
• Henriette Bjerrum, chefanalytiker hos Videncenter for
Folkeoplysning
15.00-15.45: Tidens udfordringer for folkeoplysende aktører
Deltagere:
• Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening
• Hanne Lundgren Nielsen, festival- og eventchef for
Folkeuniversitetet i Aarhus
• Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
• Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
• Henriette Bjerrum, chefanalytiker hos Videncenter for
Folkeoplysning
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Vifo har set nærmere på aftenskolerne

Størst aktivitetsniveau i byerne
Faldet i antallet af aftenskoler har været størst i landets yderog landkommuner, mens bykommunerne har mistet færrest
aftenskoler. Den relative udbredelse af aftenskoler er dog stadig
størst i yder- og landkommuner, men aktivitetsniveauet er størst i
bykommunerne.

Stort fald i antallet af aftenskoler
Antallet af aftenskoler er faldet fra cirka 2100
aftenskoler i 2005 til cirka 1200 aftenskoler
i 2014. Faldet har været størst blandt
aftenskolerne uden for de landsdækkende
oplysningsforbund.

Faldende tilskud og faldende aktivitetsniveau
I perioden 2002 til 2015 er det kommunale
tilskud til aftenskoleundervisning faldet med
mere end 50 pct. I samme periode er
aktivitetsniveauet (antallet af
undervisningstimer) faldet med 24 pct. inden
for de landsdækkende oplysningsforbund.

Figuren viser den relative udbredelse af aftenskoler og aftenskoleaktiviteter
på tværs af kommunetyper. Kilde: Folkeoplysningen i kommunerne 2016.

Udfordringer, men også potentialer
På trods af udfordringerne
deltager 12 pct. af befolkningen
i aftenskolernes aktiviteter
(Danskernes motions- og
sportsvaner 2016). En
undersøgelse blandt cirka
1000 aftenskolekursister viser,
at de får et stort udbytte
af aftenskoleundervisning.
Kursisterne tager især glæde,
læring og succesoplevelser
med nye ting med sig hjem fra
aftenskolernes kurser.
Figuren viser fordelingerne på spørgsmål om kursisternes udbytte af
deltagelse i aftenskolen. Kilde: Mental sundhed og øget trivsel.
Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune 2016

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) er en del af Idrættens
Analyseinstitut og et uafhængigt institut med formidling,
dataindsamling og forskning som arbejdsområder. Vifo dækker
primært den folkeoplysende voksenundervisning samt det frivillige
børne- og ungdomsarbejde. Læs mere: www.vifo.dk
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