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Oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2016 

Der er i alt modtaget ansøgninger til 98 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 11.979.591 mio. kr.  

Der gives samlet set et tilsagn på 1.979.855 mio. kr. fordelt på 25 projekter.  

Indsatsområde 1: Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet 

Indsatsområdet er rettet mod projekter fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende 

voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant. 

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget  Ansøgt beløb  Tilsagn  

Verdens Kvinder i 
Danmark 

Et aktivt liv med aftenkurser 
 
Med projektet vil Verdens Kvinder i Danmark udbygge sit tilbud om folkeoply-
sende aktiviteter, målrettet indvandrerkvinder, i særdeleshed gruppen af æg-
teskabsimmigranter. Projektet omfatter fire korte aftenkurser (3-5 aftener pr. 
kursus) og et foredrag. Det hele bindes sammen af et åbent hus, der bredt 
præsenterer aftenskolekurser og anden folkeoplysning for målgruppen. 
 

118.500 82.500 60.000 

FOF – Vendsyssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom med på holdet 
 
Når man er gæst i Danmark i halve og hele år som asylansøger – og senere i 
integration - er det meget værdifuldt og meningsfyldt at ”gå til noget” en gang 
om ugen – sammen med lokale borgere. At være med i noget, en del af noget, 
at lære noget og lære sammen – er noget af kernen i folkeoplysningen. Og så 
er det den ekstra dimension at lære mere dansk ved at være sammen med 
danskere og det helt særlige kulturmøde, når det sker i en sammenhæng. 
Derfor kan vi tilbyde nye borgere at lære og opleve folkeoplysende voksenun-
dervisning sammen med lokale borgere. At være med til madlavning, bevæ-
gelse, håndværk, sprog, IT, kendskab til det lokale, lære om demokrati og mø-
de andre. Alt der læres i projektet, kan deltagerne tage med sig – enten i de-
res nye liv i Danmark – eller et andet sted i verden.  
 

187.500 130.000 100.000 



2 
 

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget  Ansøgt beløb  Tilsagn  

Hvidovre Attack 
Floorball Club 

Floorball for forenings-uvante børn 
 
I Hvidovre Attack vil vi udnytte floorballs store potentiale til at inkludere for-
eningsuvante børn, så de bliver en del af vores foreningsfællesskab fremad-
rettet. Formålet er, at åbne klubben op for nogle af de grupper af børn, som 
sjældent af sig selv finder vej til foreningslivet. Vi ønsker særligt at sætte fokus 
på; 1) foreningsuvante børn på skolerne og i det udsatte boligområde Avedøre 
Stationsby, 2) piger, især etniske minoritetspiger og 3) børn med overvægts-
problemer. 
 

227.500 72.500 72.500 

Rytmisk Center 
København 

Københavns store Aftenskole for musik og andre kreative fag, vil inddrage 
flere nydanskere - og fremme folkeoplysningen 
 
Rytmisk Center lancerer et projekt, som skal forankre musikdeltagelse blandt 
nydanskere. Projektet retter sig mod børn og unge fra familier med ikke-dansk 
baggrund. På baggrund af indledende analysearbejde og gennem samarbejde 
med børne- og ungetilbud, skoler og familier i Københavnsområdet, vil vi ud-
brede kendskabet til de musikaktiviteter, og dermed Folkeoplysningsaktivite-
ter, RC tilbyder. Sekundært er det målet at dele den opnåede viden med an-
dre aktører inden for folkeoplysningsområdet. 
 

301.400 126.400 85.000 

Kontakt mellem 
mennesker 

Indslusning af socialt sårbare mænd i foreningslivet – fra udsat til aktiv med-
borger 
 
Projektets formål er (på kort sigt) at inddrage/indsluse en ny brugergruppe 
(socialt udsatte/sårbare ensomme mænd) i foreningslivet i Svendborg for 
derigennem at mindske følelsen af ensomhed/isolation og dermed (på lang 
sigt) at motivere til lokalt aktivt medborgerskab samt bedre evne til at påvirke 
egen livssituation og øget livskvalitet. Fire centrale aktiviteter sættes i værk: 1) 
Udarbejdelse og afprøvning af pr- og kommunikationsformer tilpasset bruger-
gruppen, 2) ugentlig foreningscafe for mænd, 3) struktureret og øget samar-
bejde med centrale lokale aktører samt 4) udarbejdelse af en social mini ko-
gebog ”Indslusning af socialt sårbare mænd i foreningslivet”.  

173.440 97.100 75.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget  Ansøgt beløb  Tilsagn  

Klub Liv og Motion Handicapidræt i almenklubberne 
 
Klub Liv Og Motions mål er at få integreret Special Olympic disciplinerne i 
almen idrætsklubberne. Der arbejdes på floorball, bordtennis, gymnastik & 
ridning.  Almen idrætten stiller trænere til rådighed og sørger for holdtider i 
det almene foreningsliv. Til hver træning skal der være en social træner ud-
over idrætstræneren. Social trænernes opgave er at motivere til at dyrke 
idræt og støtte atleten i at få klædt om og interagere med de øvrige atleter. 
Social træneren er brobygger til inklusion i almenklubben. 
 

344.000 108.000 75.000 

Foreningen Reco-
very Bulls 

Fra passiv tilskuer til aktiv deltager! 
 
Formålet med projektet er at rekruttere flere socialt udsatte medlemmer til 
Recovery Bulls. Foreningen afholder fodboldtræning en gang om ugen, og 
deltager derudover i ca. 15 fodboldstævner årligt for socialt udsatte.  
 
Projektets aktiviteter er målrettet rekruttering og fastholdelse, som er de to 
største udfordringer når det gælder udsatte gruppers idrætsdeltagelse. Re-
kruttering skal ske gennem opsøgende arbejde på væresteder samt udarbej-
delse og uddeling af foldere. Motivation og fastholdelsen vil bl.a. ske gennem 
afholdelsen af en fællesaften én gang om måneden, uddeling af et sæt træ-
ningstøj og deltagelse i stævner for socialt udsatte.  
Recovery Bulls vil samarbejde med organisationen OMBOLD omkring projek-
tet.  
 

48.000 33.500 33.500 

Mediehus Gellerup Vi uddanner ambassadører til Gellerups foreningsliv 
 
Formålet er at skabe et større lokalt engagement og øge beboernes mulighe-
der for at indgå i demokratiske processer og ikke mindst i foreningslivet. Her-
ved øges hver enkelt deltagers kompetencer i kommunikation og pædago-
gisk/demokratisk procesforståelse. Alt i alt er det værktøjer, der gør det mu-
ligt at løfte foreningernes niveau til at være mere dynamiske og åbne og der-
igennem tiltrække flere medlemmer.  

145.000 90.000 65.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget  Ansøgt beløb  Tilsagn  

Projektet skal fokusere på at opbygge deltagernes og foreningernes kompe-
tencer til at udbrede kendskabet til foreningslivet, hæve deres kvalitet, bygge 
bro mellem kulturerne og tiltrække nye aktive i foreningslivet. 
 

AOF Østfyn – Ny-
borg 

Åbne op og luk ind 
 
Handicapcenter Sydøstfyn og AOF Østfyn arbejder begge med mennesker og 
inklusionstanken gør sig gældende begge steder: om det er svært handicap-
pede eller kursister i folkeoplysningen, er målet at skabe livskvalitet, udvikle 
selvværd og kompetencer. Vi har derfor mange sammenfaldende interesser. 
Det vil være oplagt at samarbejde omkring inklusion generelt og frivillighed 
specifikt. At få bredere snitflader med hinanden, og opleve hinandens verden 
på tæt hold. At åbne op og invitere ind. 
 

177.000 93.000 75.000 

Girlz United Girlz United rykker til indre Nørrebro 
 
Girlz United vil etablere et nyt kreativt værksted for piger fra 1.-4. klasse på 
Indre Nørrebro, hvor de skal lave forskellige kreative projekter i form af teg-
ning, maling, syning, tryk, collage, mm. Aktiviteten skal skabe et rum, hvor 
pigerne kan udfolde sig og derigennem styrke deres kreativitet, dannelse og 
ikke mindst selvværd, samtidig med at de oplever glæden ved at indgå aktivt i 
et lærende og socialt fællesskab i lokalområdet.  
Projektet skal drives af en gruppe unge, kreative og engagerede frivillige, som 
tillige fungerer som gode rollemodeller for pigerne. Værkstedet skal foregå på 
ugentlig basis i billedkunstlokalet på Blågårds Skole. 
 

158.000 55.000 55.000 

Mino Danmark Minoritetsstemmer skaber stemmer 
 
En undersøgelse viser, at 38,9 % af efterkommere med rødder i ikke-vestlige 
lande benyttede deres demokratiske stemme ved kommunalvalget i 2013. 
Mino Danmark vil frem til kommunalvalget i 2017 iværksætte en kampagne, 
der motiverer unge med minoritetsbaggrund til at stemme. Et led heri er den 
Demokratiske Task Force bestående af unge med minoritetsbaggrund, der i et 

300.000 200.000 145.000 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget  Ansøgt beløb  Tilsagn  

forsøgsprojekt vil skabe kreative aktiviteter og lokale projekter fokuseret på 
demokratisk deltagelse. 
 

Børnebasket Kø-
benhavn 

BørneBasket for foreningsuvante børn i København 
 
Projektet har til formål at støtte børn fra ressourcesvage og foreningsuvante 
familier i at dyrke fritidsaktiviteter i foreningsregi. Foreningen arbejder ud fra 
den filosofi, at hvis vi skal have flere børn til at dyrke idræt (særligt i de socialt 
udfordrede områder), så skal vi flytte foreningsidrætten ud til børnene, så den 
bliver tilgængelig og synlig i deres hverdag.  
BørneBasket København søger midler til relationsopbygning mellem de lokale 
BørneBasket-klubber (trænerne), forældrene, skolerne og lokale sociale aktø-
rer i de udsatte byområder i København, i samarbejde med BørneBasketFon-
den.  
 

301.000 175.000 130.000 

Frivilligcenter 
Lyngby-Taarbæk 

Ind i fællesskabet 
 
Med "Ind i fællesskabet" vil vi gøre det nemmere og mere trygt for sårbare at 
blive en del af det etablerede foreningsliv inden for både idræt, kultur og det 
sociale område. Flere studier viser, at netop det at blive en del af et frivilligt 
foreningsfællesskab kan have stor betydning for både mental trivsel og tiltro 
til egne evner. Desværre er det kun en lille andel af de sårbare, som har res-
sourcerne til selv at opsøge fællesskaberne og blive en del af foreningslivet. 
Projektet "Det første skridt" fra 2014 fremhævede vigtigheden af at skabe et 
godt lokalt netværk på tværs af de forskellige aktører. Med afsæt i metoderne 
fra "Det første skridt" vil Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk i samarbejde med IF 
Limone, Akuttilbuddet, Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-
Taarbæk (FIL) m.fl. opbygge et stærkt netværk og tilpasse og forankre meto-
den i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, så flere sårbare både nu og fremover 
bliver en del af de lokale fællesskaber. 
 

227.870 159.000 110.000 

DGI Storstrømmen Foreninger for alle i Næstved Kommune – Pilot projekt 
 

146.990 47.490 47.490 
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Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget  Ansøgt beløb  Tilsagn  

Pilotprojektet vil afprøve en model for at få flere flygtningebørn mellem 6 og 
13 år til at deltage i foreningslivet i Næstved Kommune.  
Forældrene eller de nære voksne omkring børnene uddannes til hjælpetræne-
re i en lokal forening, for derigennem at bygge bro mellem foreningerne og 
børnene.  
Desuden er intentionen, at pilotprojektet kan danne grundlag for en "Næst-
ved model", som kan bruges til at fortsætte samarbejdet mellem flere for-
eninger og flere flygtninge i Næstved Kommune, samt give inspiration til an-
dre kommuner og landsdelsforeninger i DGI. 
 

Alderslyst Action Foreningsbazar til kulturfest 
 
5 dages kulturfest i udsat boligområde er en perfekt arena til at præsentere 
beboere og besøgende for de foreninger og interesseorganisationer, som de 
med fordel kan stifte bekendtskab med. Vi ønsker at lave en bazar, hvor man 
kan shoppe fritidstilbud til børnene, foreninger som tilbyder fællesskaber til 
ensomme, tilbud om hjælp til selvhjælp, tilbud om sprogcaféer og integration 
osv. Derudover vil vi også gerne byde interesseorganisationer, som Kræftens 
bekæmpelse og Diabetesforeningen indenfor. 
 

228.495 80.330 40.000 

FitforKids Hej FitforKids 

Projektet ”Hej FitforKids” vil gøre det nemmere at inkludere børn og familier 
med dårlige danskkundskaber på foreningens 20 hold rundt om i Danmark. 
Idræts-/foreningsdeltagelsen er lav blandt etniske børn og familier. En væ-
sentlig barriere er sproget. ”Hej FitforKids” vil gennem uddannelse af frivillige 
og aktiv opsøgning af målgruppen øge andelen af etniske børn og familier på 
foreningens videnskabeligt dokumenterede livsstilsprogram med sociale og 
sundhedsmæssige forbedringer til følge. 

77.500 46.500 46.500 
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Indsatsområde 2: Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen/åben skole 

Indsatsområdet retter sig mod projekter, hvor foreninger m.v. arbejder med at realisere et samarbejde med folkeskolen som led i åben skole, herun-

der har fokus på organiseringen, øget viden (videndeling) og kompetenceløft 

 

Ansøger  Projekttitel og -beskrivelse  Samlet budget Ansøgt beløb Tilsagn  

Dansk Folke-
hjælp 

Implementering af læringsspillet LUKSUS på 10. klassetrin 
 
Gældssætningsadfærd starter i en overraskende tidlig alder og udvikler sig alt 
for ofte, så unges ønsker i.f.t. uddannelse m.v. næsten er helt umulig pga. 
gældsbyrden. Erfaringen er, at der reelt ikke findes nogen form for systema-
tisk undervisning, der målrettet sigter mod at bibringe den unge blot den 
mindste forståelse for privatøkonomi og faren ved gældsætning.  
Dansk Folkehjælp har fået bevilget midler til at udvikle læringsspillet, ”Luk-
sus”, der er et dialog- og gruppebaseret læringsspil om økonomi målrettet 
folkeskolens 10. klasse. Nærværende projekt vil nu implementere spillet som 
klassesæt i skolerne. 
 

408.300 111.300 93.225 

Teatergruppen 
KLIMA 

Inspirations- og undervisningsforløb til musicalen ”Skammerens Datter” 
 
Teatergruppen KLIMA er hjemmehørende i Ballerup Kommune, og vi har som 
den første amatørteaterforening opnået rettighederne til at opføre musicalen 
”Skammerens Datter”.  
I forbindelse med opsætning af forestillingen, er det ambitiøse projekt 
”Skammerfestival” født med det formål, at alle børn i Ballerup Kommunes 4.- 
6. klasser læser bogen, ser forestillingen og arbejder med temaerne både før 
og efter forestillingen. 
 

83.100 58.100 58.100 

Purhus Idræts-
forening 

Frikvartersprojekt samarbejde med Asferg Skole (AS) 
 
I skoleåret 2017/2018 ønsker PIF og AS at have muligheden for at tilbyde 
idrætstilbud til elever i 2-6. klasse i de 5 hovedfrikvarter om ugen. Til 4-6. klas-
se tilbydes redskabsgymnastik, dans og fitness en gang om ugen, og til en 
udvalgt gruppe i 2-3. klasse tilbydes motorisk træning 2 gange om ugen. Dette 

68.740 47.700 47.700 
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mål udspringer af viden om, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børn og 
unges trivsel, indlæring og sundhed (Vidensrådet for Forbyggelse, 2016). Der 
sættes fokus på fysisk træning og motorik i de udvalgte idrætstilbud, som ved 
start og slut i skoleåret vil blive testet. Til at teste elevernes motoriske færdig-
heder anvendes en motorisk test: Movement ABC-2, og til at teste elevernes 
kondition benyttes: Andersen-testen. Foreningen ønsker desuden med pro-
jektet at blive klogere på målgruppens efterspørgsel til fritidsaktiviteter, og 
tror på at frikvartersprojektet ligeledes kan åbne op for at flere elever har lyst 
til at være aktiv i deres fritid i foreningen. 
 

Henrik Bjørn 
Bertelsen 

Gymnastikken tilbage i skolerne 
 
Formålet er at få den grundlæggende og alsidige gymnastik tilbage i skolerne. 
Børns motoriske udvikling og fællesskabet omkring fysisk udfoldelse er under 
pres i en tid hvor tidssvarende materialer, kompetencer, faciliteter og rekvisit-
ter er en mangelvare. Gymnastik er den næststørste idræt i Danmark (Gym-
Danmark og DGI Gymnastik), men mange steder er gymnastikken helt ude af 
skoleidrætten. Både ministeriets fagkonsulent for idrætsfaget i grundskole og 
Københavns Kommune bekræfter, at lærerne generelt er usikre på gymnastik-
ken – den fremstår kompliceret, farlig, omstændig og krævende. Den udvik-
ling skal vi have vendt – vi skal have gymnastikken tilbage i skolerne!  
 
Vi arbejder ud fra tre aktivitetstilbud, som i princippet kan varieres og kombi-
neres på mange måder, alt efter skolernes behov og ønsker. Tilbuddene er 
som flg.: 1)Undervisningskurser, 2)Læringsforløb og 3)Aktivitets-/temadag.  
 

298.000 197.600 120.000 

FUF Broen mellem skolen og fritids- og foreningslivet 
 
Vores vision om at skabe en bro mellem skole og fritids- og foreningsverden 
har to hovedspor. Det første spor handler om at gøre samarbejdet mellem 
skole og fritids- og foreningslivet nemmere for forenings- og fritidslivet, mens 
det andet spor handler om at synliggøre fritids- og foreningslivets mangfoldige 
palette af tilbud.  
 
Vi tror på, at igangsættelsen af et tættere samarbejde mellem skole og for-

300.000 200.000 130.000 
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eningsliv både kan have en positiv effekt for de mange skoleelever, samtidig 
med at det kan være et redskab til at øget andelen af aktive medlemmer i de 
folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune. 
 

Fonden Miljø-
punkt Østerbro 

Red maden! Inspirationskatalog med lokale opskrifter 

Miljøpunkt Østerbro bringer madspild på skoleskemaet gennem undervis-
ningsforløbet `Fornemmelse for mad´. Der ansøges her om støtte til et inspira-
tionskatalog med opskrifter på udvalgte madretter, som eleverne har udviklet 
af tilfældige overskudsvarer, doneret af lokale supermarkeder. Inspirationska-
taloget skal være en overskuelig guide og indeholde tips til og fakta om hvor-
dan man som forbruger undgår madspild, og bidrage til at forankre projektet 
`Fornemmelse for mad´ i familierne. 

90.000 60.000 60.000 

Nivå Gymna-
stikforening 

Gymnastikken i fokus 
 
Nivå Gymnastikforening (NG) ønsker i samarbejde med Kokkedal Skole opstart 
af et gymnastik- og motorikforløb for indskolingen på Kokkedal Skole.  
Forskning viser, at bevægelse øger børnenes livsglæde og evnen til koncentra-
tion, hvilket giver bedre resultater på det faglige plan.  
I forbindelse med skolen står en stor idrætsfacilitet til rådighed. NG ønsker i 
samarbejde MED Kokkedal Skole at integrere gymnastik- og motorikundervis-
ningen som en fast del af skoleskemaet med de formål at: 

 Styrke børnenes grovmotoriske færdigheder 

 Styrke idrætslærernes kendskab til gymnastikken 

 Sikre at undervisningen inkluderer alle elever i et alternativt læringsmiljø 

 Bidrage til opfyldelsen af læringsmålene til idrætsundervisningen i folke-
skolen 

 Fremme integrationen i nærområdet 
 

198.950 125.840 125.840 

Ryparken Mu-
sikskole 

MERE MUSIK TIL BYENS BØRN – Introduktion til at spille et instrument 
 
Undervisningsforløb á 6 uger – introduktion til at spille et instrument.  
Projektet består af et samarbejde mellem Ryparken Musikskoleskole og Lun-
dehusskolens Musikundervisning for 3., 4. og 5. klassetrin.  

90.489 63.342 50.000 
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Forløbet består af et undervisningsforløb, hvor børnene bliver introduceret til 
det, at spille et instrument. 
 

Karen Nørskov Forumteater om identitet, ”dem og os” og fordomme i den danske, multietni-
ske folkeskole 
 
D-factor viser forumteater for skoleelever med dansk og anden etnisk bag-
grund om fordomme, kultur-clashes, ”dem og os”, modstand, successer og 
nederlag i den multietniske skole. På baggrund af interviews på skolerne spil-
ler D-factor autentiske konflikter og dilemmaer om ”dem og os” i klassen, som 
eleverne selv skal løse. Derigennem skabes debat, refleksion, nye indsigter og 
løsninger, og barrierer nedbrydes hos eleverne. Tæt samarbejde med skoler-
ne. D-factor etableres som en blivende organisation. 
 

230.900 98.500 80.000 

 


