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Aftenskolepolitik i Sønderborg Kommune
Indledning
En arbejdsgruppe fra Aftenskolernes Samråd har i løbet af 2009 udarbejdet et forslag til
aftenskolepolitik. Samrådet ønsker hermed at synliggøre aftenskolerne som værdifulde aktører i
kommunens fritids- og kulturliv.
Nyere forskning viser bl.a., at der er en tydelig sammenhæng mellem et menneskets
sundhedstilstand og dets indtag af kulturoplevelser.
Aktuelle forskningsresultater peger på, at
 de, der har kulturelle interesser, lever længere
 de, som har kulturelle interesser også melder om bedre helse, end de, der ikke dyrker
den slags aktiviteter.
 emotionelle oplevelser via kunst og kultur forstærker immunforsvaret
Aftenskolerne står fremadrettet med væsentlige udfordringer for at kunne opretholde et anstændigt
og varieret tilbud til kommunens borgere. Økonomisk er det blevet vanskeligere at drive en
ordentlig aftenskole, og ikke mindst på facilitetssiden, hvor nye målgrupper ikke nødvendigvis
passer ind i mere specialiserede lokaler på skolerne, er der brug for nye tanker og en forøget indsats.
Desuden er også skolerne under pres i forhold til at spare på driften, hvilket alt andet lige også har
konsekvenser for fritidsdelens brug af skolelokaler. Kommunens borgere risikerer derfor at miste
dele af et væsentligt attraktivt kulturelt tilbud.

Målsætning
Målsætningen er


at sikre en politisk langsigtet strategi omkring tilskud og rammer for
aftenskolevirksomhed i overensstemmelse med folkeoplysningslovens formål



at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder



at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.

Værdigrundlag
Sønderborg Kommune ser aftenskoleområdet som en væsentlig og værdifuld aktør i byens
fritids- og kulturliv.
Aftenskolerne er en vigtig kulturbærer indenfor folkeoplysning og formidling af demokrati
med de værdier, vort samfund bygger på.
Aftenskolerne skaber rammer for borgerne i Sønderborg Kommune til at tage del i livslang
læring, personlig udvikling og i socialt samvær med andre.
Aftenskolerne gør det muligt for borgerne at erhverve realkompetencer.
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Aftenskolerne udbud
Aftenskolernes udbud bestemmes af den enkelte aftenskole.
Aftenskolerne bidrager gennem foredrag, projekter og en lang række andre kulturtilbud til
byens kulturprofil.
Aftenskolerne har desuden en vigtig rolle i forbindelse med kommunale borgerinddragelsesprocesser.
Aftenskolerne tilstræber til og bidrager med at virkeliggøre kommunens visioner.
Udbuddene tilgodeser også integrationen af personer med anden etnisk baggrund end dansk.
I f.m. udsving i Sønderborg områdets økonomiske og arbejdsmarkeds forhold, kan
aftenskolerne være bidragydere i forhold til uddannelse og netværksdannelse for
arbejdssøgende og andre udsatte grupper.

Rammer for aftenskoleundervisning
Sønderborg Kommune skaber rammer for aftenskolerne, så det er muligt at give et attraktivt
tilbud til alle kommunens borgere.
Sønderborg Kommune tilstræber at stille tidssvarende og handicapvenlige
undervisningslokaler til rådighed for aftenskolerne, også i dagtimerne.
Der bør skabes økonomiske og praktiske rammer for gode udbud til arbejdsledige, deltagere
med et handicap, økonomisk dårligt stillede pensionister og andre udsatte grupper, hvis
deltagelse i udbuddene er vigtige for deres livskvalitet, vitalitet og dermed også deres
sundhed.
Sønderborg Kommune tilstræber at indgå i et samarbejde med universitet, biblioteker,
Sundhedscenteret, andre uddannelsesinstitutioner og Region Syd for at skaffe egnede og
tidssvarende lokaler.
Sønderborg Kommune vedkender sig, at et væsentligt kriterium for aftenskolernes succes er
velkvalificerede undervisere. Attraktive lokaler og attraktive arbejdsbetingelser i øvrigt er en
forudsætning for at kunne ansætte og fastholde sådanne undervisere.
Sønderborg Kommune støtter aftenskolernes eksistensgrundlag i erkendelse af, at
konkurrencen fra tilgrænsende offentlige områder som f. eks. biblioteker og andre
kommunale og selvejende institutioner, gør det økonomisk meget vanskeligt at drive en
aftenskole.

Lokaler
Folkeoplysningsudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af en samlet oversigt over ledige,
offentlige lokaler jvf. Folkeoplysningslovens § 38, stk.2.
Fritidsafdelingen indhenter oplysninger om de skolelokaler og andre kommunale lokaler der
er egnede til aftenskoleundervisning. Denne oversigt stilles til rådighed for aftenskolerne.
Sønderborg Kommune medtænker aftenskolernes behov, når der bliver offentlige lokaler
ledige.
Vurderingen af anviste lokalers egnethed til undervisningsbrug skal ske ud fra det faglige
indhold og deltagernes behov i samarbejde mellem fritidsafdelingen og Aftenskolernes
Samråd.
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Vurderer parterne de anviste lokaler som værende uegnet til formålet, opnår aftenskolen
tilskud til andre lokaler.
I tvivlstilfælde er det Folkeoplysningsudvlaget der træffer den endelige afgørelse.
Kommunen fastsætter regler om tilskud til lejede lokaler i henhold til folkeoplysningsloven i
samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og Aftenskolernes Samråd

Økonomi
Kommunen udarbejder i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og Aftenskolernes
Samråd den i loven foreskrevne tilskudsordning, der detaljeret beskriver forholdene omkring
tilskud mv. til aftenskolernes virksomhed.

Forpligtende samarbejde og borgerindflydelse
Sønderborg Kommune tilstræber at inddrage Aftenskolernes Samråd i alle for aftenskolerne
relevante spørgsmål.
Aftenskolernes Samråd og Fritidsafdelingen mødes en gang årligt i november/december for
gensidig udveksling af ideer til videreudvikling af samarbejdet.
Sønderborg Kommune ønsker at bibeholde et Folkeoplysningsudvalg.
Kommunen tilstræber en balance i udvalget mellem lovens 2 hovedområder jfr.
folkeoplysningslovens § 34.

Visioner
For at styrke aftenskoleundervisningen i hele Sønderborg Kommune bør det tilstræbes, at
der hurtigst muligt, dog senest i 2007, etableres et centralt beliggende center for den
folkeoplysende undervisning.
Adgangsforholdene og indretning skal være handicapvenlige.
Centret skal rumme tidssvarende undervisningslokaler med særligt udstyr, et auditorium til
foredrag og debatskabende aktiviteter, og således dække behovet for lokaler i alle dag- og
aftentimer.
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