Vifo Forum netværksmøde

Det gode samspil mellem kommuner og folkeoplysende organisationer
Dato: 12.‐13. september 2019
Sted: Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding (Konference 1)

Hjemmearbejde til medlemmerne: På dette møde sætter vi jeres egne erfaringer endnu mere i spil.
Derfor må I gerne hjemmefra tænke over følgende spørgsmål: Hvad er jeres bedste erfaringer med
samarbejde på tværs, og hvorfor var det godt? Jeres overvejelser må gerne omhandle erfaringer med
både de daglige relationer og deciderede samarbejdsprojekter. Jeres tanker skrives på papir og bliver
trukket op af hatten til nærmere diskussion i løbet af de to dage.

Torsdag den 12. september 2019
9.30‐10.00: Ankomst og kaffe
10.00‐10.10: Velkomst, morgensang og dagens program
10.10‐10.30: Velkommen til Kolding
Kolding Kommune byder velkommen til byen og lokaliteterne og introducerer til kommunens overordnede
samarbejde med kultur‐ og fritidslivet.
Kurt Hansen Smidt, fritids‐ og Idrætschef, Kolding Kommune
10.30‐11.00: Når offentlige og frivillige logikker mødes – centrale dimensioner i samspillet
Hvad er det for nogle forskellige logikker, der mødes, når den offentlige og den frivillige sektor indgår i et
samspil med hinanden? Som introduktion til det gennemgående tema om det gode samspil opridser
oplægget centrale karakteristika og potentielle dilemmaer og potentialer ved relationen mellem offentlige
og frivillige aktører på kultur‐ og fritidsområdet
Malene Thøgersen, analytiker, Videncenter for Folkeoplysning
11.00‐11.30: Er folkeoplysningsloven fulgt med tiden?
Folkeoplysningsloven sætter de overordnede formelle rammer for samspillet i form af lovmæssige rammer
for brugerinddragelse, lokaler og økonomisk støtte. Men hvilken betydning har folkeoplysningsloven for
aktører og aktiviteter på området? Hvordan har de lovmæssige rammer udviklet sig over tid? Og er
lovgivningen fulgt med tiden, eller er der behov for justeringer i forhold til aktivitets‐ og
organisationsbilledet i dag? Steffen Hartje, sekretariatsleder i Fritid & Samfund, stiller skarpt på de
lovmæssige relationer i samspillet mellem kommunerne og de folkeoplysende organisationer.
Steffen Hartje, sekretariatsleder, Fritid & Samfund

11.30‐12.15: Partnerskaber i praksis – eksempel 1
Hos AOF Odense har man i flere år arbejdet målrettet med at udvikle aktiviteter i samarbejde med andre.
Eksempelvis gennem samarbejde med lokale folkeskoler omkring valgfag og gennem samarbejde med
kommunen omkring ’Aftenskole på recept’. Skoleleder Gitte Overgaard fortæller om de konkrete erfaringer
med disse tiltag: Hvordan er samarbejdet organiseret? Hvad får aftenskolen ud af at udvikle sådanne
samarbejdsprojekter? Og hvilke erfaringer har de gjort sig undervejs?
Gitte Overgaard, skoleleder, AOF Center Odense
12.15‐13.00: Frokost
13.00‐ 13.15: Op af hatten
Vi trækker nogle eksempler på forummedlemmernes egne erfaringer med samarbejdsrelationer på tværs af
kommuner og organisationer op af hatten.
13.15‐14.00: Aftenskolerne – er de her også? Om arbejdet med synlighed i de daglige relationer.
I flere kommuner lever aftenskolerne deres eget stille liv uden den store opmærksomhed fra hverken
politikere eller forvaltningen. Som leder af folkeoplysningen i AOF Center Syd, der har aftenskoleaktiviteter
i otte forskellige kommuner, giver Brian Kronborg sit bud på centrale opmærksomhedspunkter i relationen
mellem kommuner og aftenskolerne. Hvordan fremmer man aftenskolernes synlighed? Gør lokale
samvirker en forskel? Og hvordan skaber man fælles fodslag på tværs af forskellige aftenskoler? Hvad kan
aftenskoleområdet lære af det øvrige foreningsområde og omvendt?
Brian Kronborg, AOF Center Sydjylland
14.00‐14.45: Med faciliteter som samarbejdsflade – to lokale cases
Faciliteterne spiller en stor rolle i det daglige samarbejde mellem kommuner og folkeoplysende
organisationer. Vi ser på faciliteternes betydning for samarbejdet gennem to lokale cases.
Formanden for Folkeoplysningssamrådet i Kolding Kommune fortæller om, hvad det betyder for
aftenskolerne at have fælles faciliteter på Kolding Uddannelsescenter. Hvordan fungerer det praktiske
samarbejde med kommunen? Og hvad betyder de fælles faciliteter for de indbyrdes relationer på tværs af
aftenskolerne?
Erik Demant, formand for Folkeoplysningssamrådet, Kolding Kommune
Ved årsskiftet skiftede KFUM Hallerne i Kolding navn til PULZION, og der er samtidig lagt en ambitiøs
udviklingsplan for stedet som et ’sports‐kultur‐forsamlings‐mødested’ – blandt andet med særlig fokus på
senioraktiviteter. Centerleder Henrik Lindholm fortæller om arbejdet med at udvikle faciliteterne med vægt
på inddragelse og samarbejde med forskellige aktører og brugergrupper i løbet af processen.
Henrik Lindholm, centerleder, PULZION
15.15‐16.45: Eftermiddagsaktivitet – guidet byvandring
’Design‐walk Kolding’ om Koldings nyeste historie.
16.45‐18.00: Pause med mulighed for at tjekke ind på B&B.
18.00: Syng, spis og snak med Vifo
Henriette og Malene fortæller om projektet Syng, spis og snak, som Vifo for tiden evaluerer for
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD). Projektet har til formål at udbrede kendskabet til fællessang

gennem arrangementer, hvor højskolerne inviterer lokalsamfundet indenfor. 13 højskoler har deltaget i
projektet, som har forløbet over de seneste to år. Viden om projektet vil blive krydret med snacks,
drikkevarer og fællessang fra højskolesangbogen. Har nogen lyst til at motivere en sang?
Henriette Bjerrum, centerleder, Videncenter for Folkeoplysning og Malene Thøgersen, analytiker,
Videncenter for Folkeoplysning
19.00: Middag på restaurant i Kolding

Fredag den 13. september
7.30: Morgenaktiviteter for de morgenfriske
Gåtur med Henriette rundt om slotssøen (cirka 3 km.) eller løbetur med Malene (i roligt tempo) på den blå
Kløversti (5,5 km.) Alle, der enten vil gå eller løbe, mødes kl. 7.30.
9.30‐10.30: De tætte relationer: Partnerskaber mellem kommuner og frivillige foreninger
Med udgangspunkt i resultaterne fra forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den
kommunale sektor’ sætter Bjarne Ibsen tal på omfanget og karakteren af samarbejdet mellem kommuner
og frivillige foreninger. Hvilke forskelle er der på tværs af forenings‐ og forvaltningsområder? Hvilke
potentielle barrierer oplever de respektive parter? Og hvad karakteriserer de velfungerende
samarbejdsprojekter?
Bjarne Ibsen, professor, centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), SDU
10.30‐11.15: Partnerskaber i praksis – eksempel 2
I 60+FRISK er der fokus på at skabe meningsfulde aktiviteter for seniorer, og kommunen samarbejder med
et væld af aktører som fx aftenskoler, foreninger, brugerstyrede huse og seniorklubber om at få aktiviteter
op at stå og at få dem formidlet ud til borgerne. På kommunalt niveau er flere forvaltninger involveret i
projektet. Projektleder Lene Lebech fortæller om erfaringerne fra 60+FRISK med særlig fokus på
opbygningen og vedligeholdelsen af samarbejdsrelationer på tværs af kommunen og de respektive aktører.
Lene Lebech, projektleder for 60+FRISK, Kolding Kommune
11.15‐11.30: Op af hatten
Vi trækker nogle eksempler på forummedlemmernes egne erfaringer med samarbejdsrelationer på tværs af
kommuner og organisationer op af hatten.
11.30‐12.15: Til kamp mod silo‐tænkningen – tværgående samarbejde på tværs af forvaltningerne
Velfungerende partnerskaber på tværs af kommuner og foreningsliv forudsætter ofte også et samspil på
tværs af de kommunale forvaltninger. Er det muligt at knække koden og nedbryde de tunge siloer? Kurt
Hansen Smith fortæller om erfaringerne fra Kolding Kommune. Hvilke udfordringer er man stødt på i
forhold til samarbejdet på tværs af de respektive forvaltningsområder? Hvordan har man håndteret
udfordringerne, og hvilke læringspunkter kan bringes videre til andre kommunale aktører og
organisationer?
Kurt Hansen Smidt, fritids- og idrætschef Kolding Kommune

12.15‐13.30: Frokost og afsluttende debat
Mens vi spiser en let frokost, samler vi op på dagens og gårsdagens mange input og tager en afsluttende
diskussion med udgangspunkt i forummedlemmernes egne erfaringer.

