
Pressemeddelelse vedr samarbejde mellem skoler og foreninger i Frederikshavn Kommune 
 
 

”Broen mellem foreninger og folkeskolen” – en genvej til samarbejde. 
Gratis adgang til beskrivelser for læringsmål tilpasset fag og undervisningsforløb. 
 
Siden folkeskolereformen i 2014, hvor skolerne blev pålagt at samarbejde med forenings- og 
erhvervslivet, er der opstået nye fællesskaber og nye måder, at samarbejde på. Nogen mere 
formaliserede end andre. 
I det store billede er det dog uklart, hvad der foregår hvor, og hvordan det sker. 
 
FUF har helt fra start været med i processen omkring dette skole-/foreningssamarbejde. Både i 
udviklingsfasen i skolechefens arbejdsgrupper og i egne rammer, hvor vi bl.a. afholdt et par 
dialogmøder for skolernes ansatte, foreningerne samt politikere og forvaltningsfolk i kommunen 
med henblik på, at etablere samarbejder. 
Der blev i startfasen afholdt et stormøde på Nordstjerneskolen, hvor der blev arbejdet på tværs af 
interesser og hvor resultatet var et stort og rigt ide-katalog. 
Dermed var kimen lagt til udvikling af disse nye samarbejdsmodeller, som vi ved foregår i dag. 
 
I det store billede er det dog uklart, hvad der foregår hvor, og hvordan det sker. 
 
FUF er meget optaget, af at styrke dette samarbejde, ved at formidle og støtte op om kontakten 
mellem parterne. 
Foreningerne drives af dygtige frivillige ildsjæle, der dog sjældent har kompetencerne til 
at ”oversætte” deres gode tilbud til en skoleverdens krav om videns- kompetence- og 
færdighedsmål. 
 
Derfor har FUF i samarbejde med Ungdomsskolen etableret projektet ”Broen mellem foreninger og 
folkeskolen”. 
Projektet skal - som navnet antyder – kort og godt hjælpe foreningerne med at oversætte 
skolernes læringsmål mv. til et sprog, der passer ind i foreningernes verden, så det bliver let 
tilgængeligt. 
Projektet har 3 overordnede mål: 
1. støtte til foreningsbeskrivelser 
2. synliggørelse af beskrivelserne, (findes på Ungdomsskolens hjemmeside under 
fanen ”læringsforløb”) 
3. afvikling af aktiviteter for skolerne 
og giver i al sin enkelhed færdige beskrivelser af forskellige foreningsforløb, der kan bruges i 
temadage, understøttende undervisning og valgfag. 
 
Beskrivelsesarbejdet og afviklingen er sat i gang i løbet af 2017 med midler fra Kulturstyrelsen, 
Folkeoplysningsudvalget og FUF og afsluttedes i december 2017. 
Forskellige beskrivelser og partnerskaber er det meget positive resultat af projektet. Dog er både 
Ungdomsskolen og FUF enige om, at det kan bæres endnu videre. Derfor har FUF bedt det nye 
Børne- og Ungdomsudvalg om et snarligt møde med henblik på at genoptage det succesfulde 
projekt. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk/laeringsforloeb/ 

 

 

 


