
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 26/11 2021 kl. 11-12

Til stede: Kåre Emtoft, Maria Christiansen, Hanne Lind-Hansen (via Teams), Jean Becker, Rune
Klitgaard Riismøller, Kirsten Kaas (via Teams), Jens Christian Madsen (via Teams)

Afbud: Astrid Buch Hansen

Referent: Jens Christian Madsen

1.  Kommende arrangementer i Samrådet

a. Lokalerundtur med forvaltningen 17/12
● Alle i bestyrelsen ønsker at deltage
● Udover bestyrelsen deltager 3 fra forvaltningen samt Charlotte Lorenzen

(Studieskolen) og Ole Sørensen (Den økologiske aftenskole)
● Kåre finder ud af konkret tidspunkt

b. Forårsarrangementet/konfence
● Arrangementet bliver tirsdag den 5. april 17-20
● Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø er booket som primært indslag
● Jens booker Vartov (det store hjørnelokale) og sender “mark your calendars” ud til

Samrådets medlemmer hurtigst muligt
● Der var enighed om, at arrangementet skal bredere ud, dvs. at aftenskoler fra hele

landet er velkomne. Dog er region hovedstaden/Sjælland vores primære målgruppe
● Indholdsmæssigt bliver arrangementet en kombination af foredrag og workshop

med pingpong med og blandt publikum
● Arbejdsgruppe: Hanne, Astrid, Kirsten, Maria og Jens. Jens indkalder til første korte

arbejdsmøde (online) inden længe

2.  Aktivitetsplan for 2022

● Aktivitetsplanen skal indsendes til forvaltningen senest den 1/12
● Kåre oplyste, at følgende punkter er del af planen:

○ Vivo-rapport inkl. beskrivelser af rammerne og lokale-taskforcen
○ Forårets konference
○ Aftenskolernes Hus
○ Studietur for bestyrelsen

● Kåre udarbejder og indsender aktivitetsplanen
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3.  Opstilling af kandidater til FOU 2021-2025

● Der er opstillingsmøde 19. januar 2022 17-20 på Rådhuset (Dagsorden:
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Folkeoplysningsudvalget/m%C3%B8de-30112
021/dagsorden/punkt-3)

● Der blev debatteret mulige kandidater.
● Fra Samrådets bestyrelse stiller følgende op:

○ AOF stiller op med en kandidat (Maria) og en suppleant (Dan)
○ Hanne og Kirsten stiller op som suppleanter
○ Jean stiller som udgangspunkt op som suppleant, men træder gerne til som

kandidat, hvis der er behov
○ Kåre genopstiller som kandidat

4.  Dagsorden til FOU-mødet den 30/11-2021

● Kåre oplyste, at kommunen varsler ændrede retningslinjer omkring annoncering af kurser,
som betyder, at aftenskolerne skal kunne dokumentere deres reelle udbud på en offentlig
tilgængelig hjemmeside.

● Rimeligheden og den praktiske implementering af de nye retningslinjer blev diskuteret.
Kåre oplyste, at det er hans indtryk, at forvaltningen er opmærksomme på, at små
aftenskoler ikke nødvendigvis har en professionelt drevet hjemmeside. Dog kan alle
aftenskoler benytte sig af Aftenskole.nu

● Jean nævnte en klagesag vedr. bøde til en aftenskole pga. forsinket rapportering og
oplevede forvaltningen som meget hård i den afgørelse. Der var dog enighed om at følge
forvaltningens indstilling

● Det blev diskuteret, at der generelt skal skabes en bedre bookingmodel for lokaler, så der
opstår en mere fair lokalefordeling, som også sikrer, at enkelte aftenskoler i praksis ikke får
eksklusivitet på visse lokaler

● Det blev oplyst, at DGI-byen har igangsat et nyt adgangssystem med QR-koder, som sendes
til alle kursister og med et meget stringent bødesystem ved glemt udtjekning, hvilket fx er
uhensigtsmæssigt for handicappede. Forvaltningen er ved at se på det, ligesom
forvaltningen er ved at ensrette alt mht. adgang til skolefaciliteter.

5. Aftenskolernes Hus

● Kåre oplyste, at der er stiftende generalforsamling den 7/12 hos FOF på Humletorvet. Der
er deadline for tilmelding 3/12.
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