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Handleplaner til folkeoplysningspolitikken 2016/2017
Indsatsområder:
• Netværk og samarbejde på tværs
• Frivillighed og aktivt medborgerskab
Det nyetablerede foreningsnetværk skal være omdrejningspunkt for udvikling af indsatsområderne inden for foreningslivet. Foreningsnetværket skal hele tiden udvikle sig efter behovet. Foreningerne skal derfor være med til at
præge både indhold og mødeform.
Derudover skal Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i højre grad være bindeled mellem det etablerede foreningsliv og
borgerne i Vallensbæk for at fremme frivillighed og aktiv medborgerskab.
Der er udarbejdet tre handleplaner for 2016, hvor elementer af alle indsatsområderne vi indgå.

Forkortelser
• CSF = Center for Sundhed, Kultur og Fritid
• FOU = Folkeoplysningsudvalget
• CBED = Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering, herunder Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.
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• Frivillighed og aktivt medborgerskab
For at komme i dialog og inddrage borgere der ikke er medlem af en forening, vil der være fokus på at benytte
Vallensbæk Kultur- og Borgerhus som omdrejningspunkt for kommunikation og inddragelse.
Vallensbæk Kultur- og Borgerhus skal blandt andet være bindeled mellem foreninger, aftenskoler og borgere.

Handleplan 2016: Frivillighed og aktivt medborgerskab
Mål/projekt titel

Vallensbæk Kultur- og Borgerhus og kombi-biblioteket på Pilehaveskolen skal også
fungere som bindeled mellem foreninger, aftenskoler og borgere.

Hvorfor

For at fremme frivillighed og aktivt medborgerskab skal CBED være et af omdrejningspunkterne for kommunikation og inddragelse mellem det etablerede foreningsliv og kommunens andre ildsjæle og aktive borgere.

Hvordan

Øget samarbejde mellem CSF og CBED. Foreningerne skal være synlige i Kultur- og
Borgerhuset. Der skal arrangeres debatskabende arrangementer i Kultur- og Borgerhuset i samarbejde med aftenskoler og foreninger m.fl.
CBED skal også benyttes til rekruttering af medlemmer og inddragelse af frivillige
ved at foreningerne er synlige der hvor borgerne er.

Ressourcer

CSF, FOU og CBED.

Målgruppe

Formålet er at fremme frivillighed og aktivt medborgerskab blandt borgerne.

Samarbejdspartner

FOU, CSF Foreninger, aftenskoler og CBED

Succeskriterier

• Et debatskabende arrangement for borgere arrangeret af foreninger og
aftenskoler.
• Flere foreningsdrevne aktiviteter i Borgerhuset
• Rekruttering af flere medlemmer og frivillige gennem Kultur og Borgerhuset

Kommunikation og
inddragelse

Vallensbæk Nu og diverse andre kommunikations kanaler, foreningsnetværket og
andre kommunale aktører.

Tid (projekt/drift)

Løbende i 2016.

Tovholder og medansvarlig

CSF – repræsentant for biblioteket og repræsentant for aftenskolerne.

Evalueres

2017.
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Netværk og samarbejde på tværs
Netværksmøderne vil blive det primære omdrejningspunkt for udvikling og samarbejde på tværs. Netværksmøderne vil blive et fast punkt på folkeoplysningsudvalgets møder
På nogle af netværksmøderne skal der drøftes fælles administration, fælles træning mellem foreningerne og fælles
foreningsintra/bookingssytem.

Handleplan 2016: Netværk og samarbejde på tværs
Mål/projekt titel

Videreudvikling af foreningsnetværket

Hvorfor

Netværket skal være omdrejningspunkt for samarbejde, viden og sparring mellem foreningerne, kommunen og andre med interesse for Kultur- og fritidslivet.

Hvordan

Netværket skal fungere på følgende måde:
• Videndeling og sparring mellem foreningerne
• Udvikling af nye aktiviteter og måder at arbejde på - gennem nye samarbejder og
inspiration
• Sparring mellem foreninger, Folkeoplysningsudvalget og kommunen
• Temaaftener på tværs med diverse emner
Organisering:
• FOU inviterer til to årlige møder, det ene med oplægsholder om relevant emne,
det andet om ønskerne og visionerne for foreningsarbejdet og retningen for arbejdet i FOU
• Foreningerne afholder selv indbyrdes videndelingsmøder om relevante emner
• Foreningerne benytter selv netværket til at tage kontakt til relevante for sparring
eller udvikling

Ressourcer

•
•
•
•

Elektronisk Platform for videndeling
CSF kan hjælpe med at invitere til møder, og booke lokaler til møder
CSF og FOU inviterer til de to årlige møder
Foreningerne skal selv tage initiativ til at mødes på tværs i grupper om de emner
der giver mening for den enkelte forening.

Målgruppe

Primær de etablerede foreninger og sekundært selvorganiserede og ildsjæle.

Samarbejdspartner

Diverse kommunale aktører som f.eks. skoler, daginstitutioner og Vallensbæk Kultur og
Borgerhus samt alle foreninger med interesse for forenings- og fritidslivet i Vallensbæk.

Succeskriterier

• At der bliver skabt mindst et nyt samarbejde om året
• At der bliver udviklet et nyt tiltag der udspringer fra foreningsnetværket
• At foreningerne føler at netværket er givende og der fortsat kommer flere foreninger med i netværket.

Kommunikation og
inddragelse

• Foreninger der er med i netværket og nye foreninger.
• Artikel i Vallensbæk Nu

Tid: (projekt/drift)
Tovholder og
medansvarlig
Evalueres

Løbende
• Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med CSF
• Foreningerne er selv medansvarlige for at skabe det netværk de ønsker.
2017 samt løbende på hvert FOU møde
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Foreningsnetværk: Input fra foreninger om hvad netværket skal indeholde
På det første netværksmøde kom foreningerne med følgende forslag om hvad foreningsnetværket kan indeholde:
• Mangel på lokaler – hvilke lokaler er ledige
• Fælles blad – kommer med ideer, organisation, hjælp (Fælles organ)
• Prøve forskellige aktiviteter hos hinanden
• Et sted der kan skabe klubliv, have sit eget – alt det sociale
• Rekruttering af aktive medlemmer og frivillige
• ERFA udveksling (rekruttering, fastholdelse, økonomi mv.)
• Anden tænkning omkring lokaler på Idrætscenter, så der kan være både klubliv og Sportscafé
• Sportscaféen, foreninger og kommunen – hvad vil man kræver en god dialog
• Kurser i bestyrelsesarbejde, mødeteknik mv.
• Præsentation af foreningerne – hvad laver vi og hvad kan vi ,
• Elitesamarbejde i kommunen (styrke, løb og cykel mv.) alle gør det, bare hver for sig pga. af mangel på
faciliteter
• Fælles platform omkring arrangementer – koordinering og årshjul
• Platform – hvem vi er og hvad vi kan tilbyde
• Aktivitetskalender – for få der benytter den
• Temadrøftelser
• Vallensbæk Nu artikel
• Lave arrangementer på tværs af foreningerne f.eks. for børn og unge
• Foredrag om emner og derefter praktisk i forening kombiner mentale/fysisk
• Årshjul vedr. planlægning af arrangementer
• Foreningernes dag
Derudover var der på det første foreningsnetværks møde forslag om at afholde temaaftener eller vidensdeling om
følgende emner:
• Hvordan rekrutter og fastholder vi aktive og frivillige
• Hvordan håndterer vi eliten
• Hvordan samarbejder vi ved store stævner
• Fremtidens Idrætscenter
• Tilskudsregler
• Fælles sekretariat
• Mere kommunal hjælp til foreningerne

4

Handleplaner 2016/2017
Bilag til Folkeoplysningspolitik 2016-2019

Rekruttering og fastholdelse
For at sikre medlemmer og frivillige i det klassiske foreningsliv, skal der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af
både medlemmer og forskellige typer frivillige.
Fokus på breddeidrætten, som er en forudsætning for eliteidrætten.

Handleplan 2016: Rekruttering og fastholdelse
Mål/projekt titel

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige

Hvorfor

Samfundet ændrer sig – frivilligheden ændrer sig.
Sikre foreningslivet i Vallensbæk.

Hvordan

Videndeling mellem foreninger – netværksmøde.
Dialog med foreninger og borgere om udbud og efterspørgsel evt. i Vallensbæk
Kultur og Borgerhus.
Håndbog/strategi for rekruttering og fastholdelse.

Ressourcer

CSF – koordinerer
Forening tovholder på netværksmøde evt. Kano og Kajak som har udarbejdet fødekædestrategien.

Målgruppe

Alle foreninger i Vallensbæk.

Samarbejdspartner

Foreninger i Vallensbæk.

Succeskriterier

• Foreninger føler at de har fået udbytte på temanetværksmøde
• Håndbog er udarbejdet og formildet til foreningerne
• Øget fokus på rekruttering og fastholdelse i foreningerne

Kommunikation og
inddragelse

Foreninger og borgere samt kommunale aktører.

Tid (projekt/drift)

Løbende.

Tovholder og medansvarlig

CSF og FOU.

Evalueres:

2017.

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2016
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