I praksis

Overrækkelsen

Hvem kan indstille?

Prisfesten 15. august

Alle med interesse for området kan indstille aftenskoler
til priserne. Desuden opfordres landsorganisationerne
på området til at komme med indstillinger.
Fritid & Samfund indstiller kandidaterne til årets aftenskolekommune.

Hvordan sker indstillingen?
Indstil dine kandidater her inden den 16. juni 2014!
Det er let at lave en indstilling. Du skal blot klikke på
dette link: Indstil dine kandidater her!
Eller du kan kopiere linket:

http://fo-aarhus.dk/nyheder/2014/folkeoplysningsprisen-2014/

til din browser og gå til indstillingssiden.

Prisoverrækkelsen vil blive foretaget med deltagelse af
kulturminister Marianne Jelved.
Overrækkelsen sker
fredag den 15. august 2014 kl. 11.00-15.00
på Restaurant Hermans i Tivoli Friheden, Aarhus.
Vinderne får ud over æren en lille erkendtlighed på
5.000 kr. til at forkæle deres personale med som tak for
den ekstra indsats.

Yderligere oplysninger
På disse hjemmesider kan du søge oplysninger om
indstilling, prisfesten, samarbejdspartnerne etc.:
www.fo-aarhus.dk
www.fritid-samfund.dk

Ekspertjury bedømmer
En uafhængig jury vil stå for vurdering og udvælgelse af
vinderne blandt de indstillede kandidater i de forskellige
kategorier. Juryen består af repræsentanter fra kommuner og foreningsliv. Juryen kan vælge ikke at uddele
prisen i en kategori, hvis det et år vurderes, at der ikke
er egnede modtagere.
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Aftenskolernes Pris
Tanken med Aftenskolernes Pris
Aftenskolernes Pris har til formål at styrke udviklingen
af den folkeoplysende voksenundervisning. Prisen er
udviklet som et samarbejde mellem FO-Aarhus,
Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF), Dansk Oplysnings Forbund (DOF), Folkeligt Oplysnings Forbund
(FOF), Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), NETOP
– Netværk for Oplysning og landsforeningen Fritid &
Samfund for at anerkende de kommuner og aftenskoler,
der gennem konkrete aktiviteter er med til at forbedre
og forny de folkeoplysende tilbud på lokalt plan.
Håbet er, at Aftenskolernes Pris kan være med til at sætte
fokus på og udbrede kendskabet til, hvad aftenskolen
også er – nemlig nyskabende, aktuel, engageret og aktiv
i samfundslivet og -debatten; den er trådt ind i det 21.
århundrede med mod på og evner til at favne alle befolkningsgrupper og alle sider af menneskelivet.
Kandidaterne til prisen skal findes blandt landets aftenskoler og kommuner.

Baggrunden for prisen
Siden aftenskolen blev etableret for 200 år siden i
forbindelse med vedtagelse af Almueskoleloven, har den
folkeoplysende voksenundervisning været et centralt
omdrejningspunkt i danskernes kompetenceudvikling.
Aftenskolen har været, og er stadig, det vigtigste undervisningstilbud udenfor det formelle uddannelsessystem. For mange voksne er det også det eneste tilbud,
der findes i lokalsamfundet, og aftenskolerne har vist
en enestående evne til hurtigt at kunne tilpasse sig nye
undervisningsbehov.
Aftenskolerne drives typisk af en ulønnet bestyrelse og
en ansat leder samt en række undervisere, der har det
til fælles, at de alle ønsker at give et kvalificeret kursus-

tilbud til alle grupper af den danske befolkning. Uanset
om deltagerne er resursestærke eller resursesvage, om
de har en lang videregående uddannelse eller er kortuddannede, kan de få indfriet behovet for kompetenceudvikling og for at indgå i sociale fællesskaber. Derfor er
aftenskoleundervisningen stadig utrolig populær.

4. Den internationale pris

Med mere end 800.000 deltagere pr. år er denne form
for ikke-formel læring en vigtig institution i det danske
samfund. En institution, der primært drives frem og
fornys af mange ildsjæle, og det er disse ildsjæle, som
Aftenskolernes Pris retter sig imod.

Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at
arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, der adskiller
sig fra den traditionelle undervisning og debatskabende
aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har
fået nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på
tværs af flere forskellige lovgivninger mv.

Denne pris gives til en skole, der har lavet et eksemplarisk internationalt samarbejde. F.eks. gennem internationale projekter og andre samarbejdsformer.

5. Den innovative pris

6. Integrationsprisen

De 9 kategorier
Aftenskolernes Pris er ikke én pris, men en række
forskellige priser opdelt i 9 kategorier:

1. Handicapprisen
Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale handicapmiljø.

2. Den debatskabende pris
Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan
en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt
eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab.

3. Partnerskabsprisen
Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder med aktører udenfor aftenskoleområdet.

Gives til den aftenskole, der har haft særligt fokus på
at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere.

7. Aftenskolens ildsjæl
Denne pris gives til en leder, lærer eller medarbejder i
en aftenskole, der gennem sit arbejde i særlig høj grad
har udvist engagement og foretagsomhed. Så vedkommende dermed på fornemste vis har bidraget til at gøre
folkeoplysningstraditionen og aftenskolen til det unikke
tilbud, den er.

8. Årets aftenskole
Gives til en aftenskole, der i særlig grad har været
dynamisk og kvalitetsbevidst og derved har bidraget til
at udvikle den danske folkeoplysningstradition.

9. Årets aftenskolekommune
Prisen gives til en kommune, der har gjort en ekstra
indsats for den folkeoplysende voksenundervisning i år.
Fritid & Samfund indstiller kandidaterne til denne pris.

