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Oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2017 

Der er i alt modtaget 65 projektansøgninger til et samlet beløb på 6.995.799 kr.  

Der indstilles at give et samlet tilsagn på 1.943.079 mio. kr. fordelt på 22 projekter.  

Indsatsområde 1: Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet 

Projekter, der har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt udsatte børn og unge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoply-

sende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant. Formålet er til stadighed af styrke folkeoplysningens fokus på at inddrage nye bru-

gergrupper. 

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

FOF Aarhus 
(Aarhus) 

New in Aarhus 
 
Formålet med projektet er at anvende folkeoplysningens styrker til at integrere nye 
borgere i Aarhus, i det danske samfund og fremme forståelsen for demokrati, og der-
med forståelse for det at være borger/medborger samt hvilke muligheder, det giver 
den enkelte og fællesskabet. Det sker gennem infomøder, workshops og fore-
drag/debatter. Projektet vil være målrettet flere målgrupper. Dels indvandrere fra 
vestlige lande med fokus på de kvantitative største grupper og dels indvandrere fra 
ikke-vestlige lande med de kvantitative største grupper. 
 

1.166.300 120.400 110.000 

Foreningen Visionær 
Danmark 
(København) 

Vi maler byen grøn 
 
Foreningen Visionær Danmarks mission er at gøre byen grønt. Hele forløbet vil inddra-
ge frivillige, handicappede og flygtninge. Igennem fællesspisning, meningsfuldt nemt 
fysisk arbejde med at opsætte telt og højbede med krydderier og grønt, musik og kunst 
vil vi skabe et nyt fællesskab, der vil rumme den normale velfungerende tilværelse og 
den skæve tilværelse.  
 

225.490 154.200 125.000 

Læseforeningen 
(kommuner i region 
Midtjylland) 

Fælleslæsning som mental sundhed 
 
Projektet er en forankring og opskalering af projektet Tid til læsning, der giver borgere 

238.000 165.000 115.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

med psykiske vanskeligheder mulighed for recovery gennem deltagelse i læsegrupper. 
Læseforeningen vil producere 5-7 videoer, der kort beskriver Tid til Læsning for at 
hverve hhv. deltagere og frivillige læseguider. Herved kan sårbare mennesker, der 
grundet sygdom kan have svært ved at holde fast i deres sociale netværk, inddrages i 
foreningslivet og få mulighed for et aktivt medborgerskab. 
  

Nørrebro United 
(København/Nørrebro) 

Unge, integration og medborgerskab 
 
Nørrebro i København er helt særligt befolket område i Danmark. Foruden et hav af 
unge studerende, er Nørrebro karakteriseret ved en multietnisk befolkningsgruppe og 
store forskel i socioøkonomiske forhold. Derfor vil Nørrebro United iværksætte en 
indsats, der sigter mod at inddrage og optage børn og unge fra udsatte boligområder i 
foreningen.  
 

330.000 140.000 140.000 

LOF Kursuscenter Roskil-
de – Greve 
(Greve) 

Greve Nord & familebevægelse 
 
Formålet med projektet er at inddrage forældre fra udsatte familier i f.eks. at dyrke 
yoga eller anden bevægelse. Tanken er, at bevægelse for forældre / barn dels vil kunne 
tilføre familien mere sundhed i form af bevægelse, dels vil kunne være med til at styr-
ke relationerne i de udsatte familier.  
 

29.000 19.000 19.000 

Brønshøj Boldklub 
(Brønshøj) 

Tidlig foreningsstart i Brønshøj Boldklub 
 
Brønshøj Boldklub ønsker at få en større del af de udsatte børn (også piger) til at starte 
i foreningslivet og starte tidligt, så de dels får mest muligt ud af foreningslivet og dels 
med større sandsynlighed kan fastholdes i teenageårene. Dette gøres ved at afholde 
træning i børnehaver og invitere børn og forældre til holdopstart og uddanne foræl-
drene til at blive en del af fritidslivet.  
 

249.080 100.000 80.000 

DGI Østjylland - Åbyhøj 
(Århus) 

Streetsoccer-turnering UngiAarhus 
 
Streetsoccer-turnering UngiAarhus er en turnering for fritidsklubber, der har til formål 
at motivere flere børn og unge til at være en del af et positivt fællesskab og skabe en 

320.000 170.000 150.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

positiv kultur omkring lokale multibaner med fokus på fællesskab, trivsel og samarbej-
de i stedet for fodboldteknisk præstation. Projektet uddanner 60 streetmentorer, der 
derefter laver træninger og styrker kulturen på lokale multibaner i et kort forløb forud 
for lokale stævner og en stor finale. 
 

AOF Randers 
(Randers) 

Nordlys - folkeoplysning i det nordlige Randers 
 
I det nordlige Randers ligger tre store boligområder med i alt 3.868 beboere, heraf 
38,2 % ikke etnisk danskere. Indkomsterne og uddannelsesniveauet er væsentlig lavere 
end i kommunen som helhed. Disse faktorer vanskeliggør folkeoplysning kendt fra 
aftenskolen eller idrætslivet, ikke på grund af manglende lyst men på grund af mang-
lende økonomisk formåen og viden om de mange muligheder folkeoplysningen rum-
mer. Det ønsker vi at ændre med en række aktiviteter som fleksibelt tilrettelagt under-
visning. 
 

299.000 179.000 130.000 

Asfaltfællesskabet 
(København/Amager) 

Inklusion af voksne socialt udsatte i det frivillige idrætsforeningsliv 
 
Formålet med projektet er at rekruttere flere voksne socialt udsatte medlemmer til 
foreningen Asfaltfællesskabet i København og derigennem udbrede kendskabet til og 
deltagelse i idrætsforeningslivet for en gruppe af mennesker, der traditionelt ikke er 
del af det frivillige idrætsforeningsliv. 
 

48.000 33.500 33.500 

Hundige Boldklub 
(Hundige) 

Foreningsuvante børn og unge til fodbold 
 
Hundige Boldklub vil udnytte fodboldens store potentiale til at inkludere forenings-
uvante børn og unge og skabe nogle forpligtende fællesskaber for forældre i de udsat-
te boligområder, så de bliver en fast brugergrupper i foreningslivet fremadrettet. For-
målet er, at åbne Hundige Boldklub op for nogle af de grupper af børn, som sjældent af 
sig selv finder vej til foreningslivet.  
 

165.000 62.000 62.000 

Ungdommens Røde Kors 
(Brøndby) 

Sprint - Ideer der forandrer verden 
 
Sprint er et intensivt forløb i aktivt medborgerskab og socialt iværksætteri. Nøgleorde-

215.000 150.000 150.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

ne er fællesskab og handlekraft, og undervejs i processen vil de deltagende børn og 
unge opleve, at de alle har noget værdifuldt at byde ind med. Målsætningen er, at en 
kompetent og uddannet frivilliggruppe inden udgangen af 2018, skal have sprintet 
med unge flygtninge og unge kriminalitetstruede. 
 

Girlz United 
(København/Amager) 

Kidz United starter Dramahold Amager 
 
Kidz United vil etablere et dramahold for 8-12-årige børn på Amager, hvor de skal lave 
forskellige dramaøvelser samt udvikle og sætte en forestilling op. Aktiviteten skal ska-
be et rum, hvor børnene kan udfolde sig og samtidig indgå i et socialt fællesskab og 
derigennem styrke deres kreativitet, dannelse og selvværd. Projektet skal drives af en 
gruppe unge og engagerede frivillige, som tillige fungerer som gode rollemodeller for 
børnene.  
 

202.000 60.000 60.000 

Tine Frimodt Madsen 
(Vordingborg) 

Bydelsmødre i Vordingborg 
 
Målsætningen med projektet er at starte en Bydelsmødre-gruppe i Vordingborg bestå-
ende af 10-12 kvinder fra forskellige kulturer. Bydelsmødre er frivillige kvinder, oftest 
med indvandrerbaggrund, der praktiser og formidler et aktivt medborgerskab ved at 
fungere som brobyggere i forhold til andre kvinder og familier i deres lokalområde. 
Projektet omfatter rekruttering, kursusforløb og aktiviteter.  
 

290.000 95.000 60.000 

Kirkens Korshær 
(Århus) 

Undervisningsforløb for brugere af Kirkens Korshær i Aarhus’ varmestuer 
 
Projektet går ud på at oprette undervisningsforløb for brugere af Kirkens Korshær i 
Aarhus’ varmestue – dvs. socialt udsatte (hjemløse, misbrugere, psykisk syge, isolerede 
og ensomme) mennesker, som ikke selv har de fornødne ressourcer til på egen hånd at 
opsøge tilbud om folkeoplysende aktiviteter. Undervisningen vil foregå i rammer, som 
tilgodeser målgruppens udfordringer og særlige behov. 
 

175.200 69.600 50.000 

Global Kidz 
 

Inklusion i Global Kidz 
 
Projektets formål er at lave en målrettet indsats for at rekruttere børn og deres foræl-

202.750 141.350 110.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet 
budget  

Ansøgt 
beløb  

Tilsagn  

dre med etnisk baggrund i udsatte byområder på ydre og indre Nørrebro til Global 
Kidz' faste aktiviteter. Erfaringen viser, at jo tættere aktiviteten er på børnenes hver-
dag, jo større sandsynlighed er der for at inddrage og fastholde dem. Derfor vil vi tage 
aktiviteterne ud i deres egne boligområder i tæt samarbejde med beboerrepræsentan-
ter, lokale beboere og boligsociale. 
  

Odense Aftenskole 
(Odense) 

Skoven 
 
I projektet afprøver Odense Aftenskoles samarbejde med kommunens centerklasser, 
der tilbyder undervisning for elever med udviklingsforstyrrelser, nogle socialt margina-
liserede, andre socialt udsatte. Samarbejdet omfatter naturvejleder, der bidrager med 
faktuel viden, fletvaerket.dk, der bidrager med håndværks og kunstneriske kompeten-
cer og biblioteket, der bidrager med eksponering. Målet er at skabe bevidsthed om 
skoven, give projektet lokal forankring og inddrage nye borgere til folkeoplysning.  
 

49.000 34.000 34.000 

FitforKids 
(både Storkøbenhavn og 
Jylland) 

Hej FitforKids 
 
Projektet ”Hej FitforKids” vil, baseret på effekterne af dette års projekt, videreudvikle 
foreningens forskningsbaserede, videnskabeligt dokumenterede, prisvindende børne- 
og familie-sundhedsintervention til at kunne rumme og have kompetencer til at inklu-
dere børn og familier med dårlige danskkundskaber, herunder familier der lige er 
kommet til Danmark, men også familier der har været i landet et stykke tid, men hvor 
sproget er en udfordring enten for hele familien eller for forældrene. Indsatsen er i 
min. 20 kommuner. 
 

72.500 41.500 41.500 
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Indsatsområde 2: Folkeoplysning og integration  

Projekter, der har fokus på at bruge folkeoplysning som en måde at integrere nye medborgere på i det danske samfund. Formålet er at bruge folkeop-

lysningens styrker fx det forpligtende fællesskab til at integrere flygtningen og fremme deres demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab. 

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget Ansøgt beløb Tilsagn  

FO-Aarhus 
(Århus) 

Grib kunsten. 
 
FO-Aarhus afholder i samarbejde med ARoS Aarhus Kunstmuseum to arran-
gementer på ARoS med rundvisning samt oplæg, debat ved henholdsvis Maise 
Njor og Hassan Preisler. De to arrangementer formidles specifikt til nydanske-
re. Med humor og lethed omhandles emner inden for tematikken danskhed, 
identitet, kultur og kunst, og arrangementerne skal inspirere til refleksion, 
samfundsengagement og egen kunstnerisk udfoldelse. 
 

120.254 39.454 39.454 

Folkeuniversite-
tet i Århus 
(Århus) 

MØDESTEDER – integration mellem danskere og internationale 
 
MØDESTEDER er et integrationsfremmende projekt med to delprojekter: 1) 
hvor danskere inviterer en international medborger ind i sit hjem, og 2) hvor 
deltagende danskere og internationale samles til et samlende afsluttende 
arrangement. MØDESTEDER danner en platform for samtale og dialog og un-
derstøtter integration og aktivt medborgerskab samt tilbyder folkeoplysning 
fra Folkeuniversitetet.  
 

73.000 44.000 44.000 

Trampolinhuset 
S/I 
(Køben-
havn/Nordvest) 

Democracy Developers: learning democracy by doing democracy 
 
Trampolinhuset ønsker at skabe et oplysningskorps af asylansøgere, flygtninge 
samt kendte danskere. Formålet er at give asylsøgere og flygtninge praktisk 
erfaring med samtaledemokrati og en platform, hvorfra de kan tage del i det 
demokratiske fællesskab og sammen med de kendte skabe offentlig debat om 
forholdet mellem det danske demokratiske samfund og dets nye medborgere. 
 

667.703 200.000 175.000 
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Dansk Røde 
Kors, Trund-
holm afd. 
(Odsherred) 

Vi, dem, os! 
 
Med projektet vil tre samarbejdspartnere fra Odsherred – Røde Kors, Integra-
tionsrådet og Teater BorderLine - bringe voksne flygtninge og etniske danske-
re sammen i et integrations- og kulturprojekt, der nedbryder fordomme i for-
hold til de stereotyper, der ofte opstår, når man ikke kender noget til hinan-
dens kulturer og hverdag. I stedet for skepsis og tagen afstand, vil vi skabe et 
kulturrum, der undersøger hvilke inspirerende og givende værdier, der findes i 
de respektive kulturer. 
 

113.750 79.625 79.625 

Mellemfolkeligt 
Samvirke 
(København) 

Flygtninge som aktive medborgere 
 
Mellemfolkeligt Samvirke vil i samarbejde med Welcome House i Københavns 
Kommune, som er et bosted og mødested for nyankomne flygtninge, udvikle 
et undervisningstilbud til flygtninge. Læringsforløbet består af workshops om 
emnerne demokrati, medborgerskab, frivillighed, naboskab, relationsopbyg-
ning og kulturforståelse. Målet er, at flygtninge får kompetencer til at håndte-
re en ny tilværelse som demokratiske og robuste medborgere i deres nye 
lokalsamfund.  
 

210.000 135.000 135.000 

 


