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Fredericia den 8. september 2017 

 

Til kultur- og Idrætsudvalget 

 

Aftenskolerne i Fredericia, AIF, har i flere år haft et forbilledligt indbyrdes samarbejde til gavn for borgerne. 

 

Aftenskolerne i Fredericia:   

 Udsendte tidligere et husstandsomdelt fælles katalog med alle aftenskoletilbud i Fredericia.  

Papirudgaven er nu afløst af en lille folder, der kort fortæller, hvad de enkelte aftenskoler står for. 

Til den nye sæson er der udviklet en fælles digitalt platform, en hjemmeside, hvor borgerne kan 

finde alle aktuelle kurser og se, hvilke skoler der tilbyder dem.  

Det er tale om et unikt tiltag, som ikke tidligere er set i Danmark.  

 Afholder arrangementer ved sæsonstart, baseret på dialog med borgerne. 

I år var det i forbindelse med Trekantfestugen og Kulturnatten. 

 Har indgået partnerskabsaftale med Fredericia Bibliotek omkring Fredericia Debatforum, som 

skaffer aktuelle og profilerede oplægsholdere til byen. 

 Satser, ud over gængse aftenskoletilbud, også på: 

o Sundhedsfremmende aktiviteter som nyudviklede bevægelsestilbud og Lungekor. 

o Udvikling og opkvalificering af byens musikliv bl.a. inden for kor og orkestre. 

o Specifikke tilbud til svage og sårbare borgere. 

 Deltager i projektet Grow Your Life, GYL, hvis mål er at få udviklingshæmmede integreret i 

lokalsamfundet. 

 Er i dialog med Voksenservice omkring et samarbejde til gavn for borgere med sociale og/eller 

psykiske problemstillinger. 

 Gennemfører årligt 11.500 lektioner, og timetallet har været stabilt i mange år. 

 Tiltrækker flere udenbys deltagere, end der er Fredericianere, som søger udenbys aftenskolekurser. 
 

 

Aftenskolerne har imidlertid behov for bedre og tidssvarende lokalefaciliteter, hvis udviklingen skal 

fremtidssikres.  

Vi håber derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget vil læse AIF´s notat ”Et hjem til folkeoplysningen i Fredericia”. 

 

Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med embedsmænd, politikere og aftenskolefolk, som får til 

opgave at afsøge mulighederne og fremkomme med konkrete oplæg. 

 

 
Med venlig hilsen 
Leif Urhøj 


