
Broen mellem skole og forenings- og fritidsliv 
 

Med skolereformen fra 2014 blev folkeskolerne pålagt at ”åbne sig op og invitere omverdenen indenfor til en 

dans”. Men som bekendt så ”skal der to til tango”, og skolens invitation gør det således ikke alene. Omverdenen 

skal gribe invitation, når den bliver ”budt op til dans”. Det er vores opfattelse, at mange i foreningslivet ikke danser 

med, når invitationen kommer – ikke af ond vilje, men fordi opgaven virker stor og uoverskuelig. Skolen er en stor 

organisation med fuldtidsansatte lærer og ledelse, mens foreningslivet ledes af frivillige ildsjæle. Det er derfor 

vores oplevelse at foreningerne – især de mindre foreninger – ikke har ressourcer til at organisere og strukturere 

deres tilbud på en måde der passer ind i den form, som skolerne ønsker i deres invitation til et øget samarbejde 

Vi står altså i Frederikshavn Kommune i en situation, hvor skolen skal og gerne vil indgå i et samarbejde, men hvor 

foreningslivet mangler ressourcer for at indfri det kæmpe potentiale, som de frivillige folkeoplysende foreninger 

indeholder. Hovedårsagen hertil er, at foreningerne ikke har kompetencerne til at ”oversætte” deres gode tilbud 

til en skoleverden krav om videns, - kompetence og færdighedsmål. Vi oplever derfor, at vi har to parter som 

egentlig gerne vil samarbejde, men som ikke altid ”taler samme sprog”. Det er derfor formålet med projektet at 

give foreningerne mulighed for at sætte deres tilbud ind i skolens kontekst, så vi sikrer, at skolen og foreningerne 

”taler samme sprog”.  

Ovenstående udfordringer bliver også påpeget af ”Udvalget om øget samspil mellem skole og fritidsliv” i deres 

anbefalinger til, hvordan man kan forbedre sammenspillet. Udvalget påpeger også, at de overordnede 

udfordringer handler om en tydelig organisering, som kan koordinere samarbejdet og sikre en brede i 

foreningslivet (Udvalget om øget samspil mellem skole og fritidsliv, 2016, s. 9). 

De udfordringer som udvalget påpeger, genkender vi i høj grad i Frederikshavn Kommune. Vi er endda ramt i 

dobbelt forstand, da vi i Frederikshavn Kommune er ramt af en markant nedgang i foreningsmedlemmer. Denne 

nedgang illustreres bl.a. ved, at der fra 2012 til 2015 er sket et fald på 28,5 % af DGI medlemmer i Frederikshavn 

Kommune (www.dgi.dk). Denne triste udvikling vil vi gerne modvirke.  Vi tror på, at igangsættelsen af et tættere 

samarbejde mellem skole og foreningsliv 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.  

 

Vision 

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.  

 

Hvordan vil vi gøre det? 

For at imødekommende ovenstående udfordringer og gennemføre vores vision om tættere samarbejde og større 

synlighed vil vi igangsætte en række tiltag. Gennemgående for disse tiltag er, at de kræver en koordinering og en 

forankring. For at sikre en god forankring og koordinering er det nødvendigt at ansætte en foreningsplaymaker. 

Denne ressourceperson vil have mange forskellige opgaver, men gennemgribende for dem alle er, at de ligger 

indenfor visionens to hovedspor; brobygning mellem skole og fritids/foreningslivet og synliggørelse af 

foreningernes mangfoldige tilbud. En vigtig opgave for at skabe synlighed er, at hjælpe foreningerne med at 

oversætte folkeskolens krav om videns, - kompetence og færdighedsmål til et sprog, som passer ind i foreningernes 

verden. Foreningerne har masser af attraktive tilbud at tilbyde den åbne skole, men foreningerne har svært ved at 

beskrive dem på en måde, så de passer ind i skolens verden. Ved at ansætte en foreningsplaymaker sikrer vi os, at 

foreningerne får hjælp til at oversætte deres tilbud. Et andet konkret tiltag, som vi ønsker at igangsætte, er en IT 

portal. Denne skal hjælpe til at synliggøre foreningernes mange tilbud overfor lærerne, ligesom det også vil være 

muligt for lærerne at se, hvordan tilbuddene passer ind i folkeskolens videns, - kompetence og færdighedsmål. 

Udover ovenstående er det også foreningsplaymakeren opgave, at sikre en organisering og en koordinering af de 

mange tilbud som fritids- og foreningslivet har, således forenings- og fritidslivet kan koncentrere sig om det de er 



gode til; at tilbyde attraktive og udviklende aktiviteter i et inkluderende og forpligtende fællesskab. I Frederikshavn 

Kommune har vi allerede gode erfaringer med at etablere et samarbejde mellem skolen og enkelte store og 

ressourcestærke foreninger. Det er disse erfaringer som foreningsplaymakeren skal bygge videre på og udbrede 

til de mindre foreninger, således mangfoldigheden i foreningslivet synliggøres og inddrages i folkeskolen.  

 

Formål og succeskriterier 

Målsætning: Minimum 10 forenings- og skolesamarbejdsforløb i skoleåret 2017/2018 fordelt geografisk over hele 

Frederikshavn Kommune og hos både store og små foreninger 

Delmål:  

• Tættere samarbejde mellem alle relevante aktører (skole, foreningsliv, kommunen) via 3 årlige dialogmøder, hvor 

hidtidige erfaringer og ønsker for fremtiden diskuteres.  

• Foreningerne får øget forståelse for, hvordan deres tilbud kan passe ind i skolens organisering og videns, - 

kompetence og færdighedsmål. 

 

Målgrupper 

Projektets kernemålgruppe er forenings- og fritidslivet. Det er vores vurdering, at fritids- og foreningslivet skal 

styrkes for at kunne tage imod invitationen om ”den åbne skole”. Udover kernemålgruppen vil også FUF 

(Frederikshavn Ungdoms Fællesråd), Skolerne i Frederikshavn kommune samt Ungdomsskolen i Frederikshavn 

Kommune blive inddraget i projektet og derfor også være en del af målgruppen.  

Tids- og handleplan 

Projektperioden er 1 år med start d. 01-01-2017 og slut d. 31-12-2017. Herefter skal projektet være selvkørende 

ved at skolerne betaler for forenings- og skoleforløbene.  

Handling Tidspunkt 
Nedsættelse af styregruppe fra FUF og 

Ungdomsskolen i Frederikshavn Kommune 

01-01-2017 

Ansættelse af en foreningsplaymaker 15-01-2017 

Koordinering med skolen om det kommende års 

skoleplanlægning 

15-01-2017 – 01-04-2017 

Afklaring og beskrivelse af hvordan 

foreningernes tilbud passer ind i skolernes 

videns, - kompetence og færdighedsmål 

Løbende i projektperioden 

Afvikling af minimum 10 forenings- og 

skolesamarbejdsforløb. + 3 dialog- og 

erfaringsudvekslingsmøder.  

01-04-2017 – 31-12-2017 
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