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Høringssvar fra Folkeoplysningssamvirket i Aarhus Kommune 

Partnerskaber for bæredygtig vækst. Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023 

Folkeoplysningssamvirket har læst Aarhus Kommunes høringsudkast til Erhvervsplan 2020-2023 med interesse. 
Folkeoplysningssamvirket er paraplyorganisation for aftenskoler i Aarhus Kommune. Som kursusudbydere har 
aftenskolerne en naturlig interesse i, at Aarhus Kommune er et attraktivt sted at bo, studere og arbejde – så der er et 
kundegrundlag for vore aktiviteter. Om en by, kommune er attraktiv afhænger af livet mellem husene. Store kultur-
attraktioner, mega kultur- og sportsevents det kan være fint nok, men i hverdagen er det mylderet af kulturaktiviteter i 
uformelle rammer, kreative pop-ups i gadebilledet, foredrag, yoga i Rådhusparken, muligheder for at dyrke sin hobby, 
en gang streetbasket, der åbner for fællesskaber og gør gader og byrum levende. Det bør man ikke glemme, når de 
store linjer for kommunens udvikling trækkes. 
 
Aftenskolerne er alene med deres kulturaktiviteter – foredrag og kreative fag – med til at inspirere borgerne til at gøre 
aktivt brug af kulturtilbuddene i Aarhus Kommune. Aftenskolerne har også kunstneriske forløb – inden for fx design, 
maleri, keramik, arkitektur, grafik, skulptur – der følges af unge, der ønsker at udvikle deres kunstneriske potentiale 
med et personligt udtryk. De unge kommer efterfølgende ind på arkitekt- og designskolerne eller etablere sig som 
selvstændige kunsthåndværkere eller designere i kommunen. Aftenskolerne indgår således i den kulturelle fødekæde 
både ved at bidrage til borgernes kulturelle beredskab og ved at udvikle de unges kreative kompetencer, så de kan 
bidrage inden for arkitektur, kunst, design, film, drama eller mode. De kreative erhverv i kommunen tilføres 
derigennem kontinuerligt ny inspiration, talent og gå-på-mod. – Den vinkel, synes vi, bør medtages i Erhvervsplanens 
kapitel 10/Kreative erhverv.   
 

Uddannelse og arbejdskraft 
Afsnittet Løft af efter- og videreuddannelse – én samlet indgang og Udays for voksne  

Aftenskolernes kerneydelser er kurser – sprog (vi dækker mere end tysk, engelsk og fransk), it, kreative fag, musik, 
samfundsøkonomi, drama, bevægelsesfag, yoga, fødselstræning, fitness, pilates, fag i omstilling til grøn hverdag, 
håndværksfag, debatskabende foredrag etc. For aftenskolerne er oplysning, livslang læring og demokratisk dannelse 
kernen i vort arbejde. Vore kurser er åbne for alle. Derfor har aftenskolerne i Aarhus Kommune altid været markante 
medspillere, når borgere ønsker at blive opkvalificeret i forhold til arbejdsmarkedet. Aftenskolernes eksamensfrie 
læringsrum gør det lettere for mange borgere, uanset deres udgangspunkt, at tilegne sig nye kvalifikationer.  
 
Det er derfor med stor glæde, at vi kan konstatere, at der i Erhvervsplanen sigtes efter at styrke efter- og 
videreuddannelsesområdet, så de mange lokale tilbud inden for området bliver synlige og bliver brugt. Som det 
bemærkes: … der kræves også en indsats for at udbrede budskabet om nødvendigheden af og udbyttet ved livslang 
læring. (s. 17 i Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023). 

 
Vi kan bakke op om ideen med U-days for efter- og videreuddannelserne, hvor udbydere inden for området ved en 
messe/åbent-hus-arrangement kan præsentere deres tilbud over for de lokale virksomheder og medarbejdere. Vi var i 
2009 med i Grønt Lys for Uddannelse-kampagnen, hvor kortuddannede i Aarhus kunne få gratis uddannelsescoaching, 
så de blev motiveret til at søge mere uddannelse. Aarhus Kommune, FOF Aarhus, FO-Aarhus, AOF, Lær Dansk Århus, 
VUC Århus, Skole, Århus tekniske Skole, Aarhus Kommunes Biblioteker samt Folkeoplysningssamvirket stod bag 
kampagnen dengang. Erfaringerne fra den kampagne kan måske tænkes ind i den nye kampagne. 
 
Vi indgår derfor gerne i dialog med Aarhus Kommunes relevante forvaltninger om, hvordan erhversliv og efter- og 
videreuddannelserne i kommunen i fællesskab kan synliggøre det mangfoldige kursus- og uddannelsestilbud samt 
motivere borgerne til læring livet igennem. 
 
Venlige hilsner 

Folkeoplysningssamvirket i Aarhus  


