
Referat af bestyrelsesmøde i Aftenskolernes Samråd København

d. 18/8-2022 kl. 9.30-11.00

Til stede: Kåre Emtoft, Astrid Buch Hansen, Jens Christian Madsen, Kirsten Kaas, Hanne Lind-Hansen, Gitte
Petersen, Rune Riismøller, Louise Jægersborg
Afbud: -
Referent: Jens Christian Madsen

1. Konstituering af ny næstforperson

● Maria Christensen (tidl. AOF) er trådt ud af Samrådet pga. jobskifte

● Ny næstforperson er Kirsten Kaas

● Gitte Petersen indtræder i Samrådets bestyrelse

2. VIFO-undersøgelse

● Kåre har talt med VIFOs leder af aftenskoleafdelingen - Henriette - med henblik på at få

udarbejdet en undersøgelse af aftenskoleområdet

● På mødet blev det diskuteret, at undersøgelsen skal være bredere end blot fokuseret på

lokalesituationen, fx aftenskolernes konkurrencesituation i bred forstand, sammenligning

med andre byer, vilkårene for specialskoler, mv.

● Jens og Kåre mødes med VIFO i første uge af september

● Målet er, at VIFO skal skabe en neutral analyse, som både skal være fundamentet for

Samrådets dialog med kommunen og Samrådets fremadrettede aktiviteter

3. Øvrige aktiviteter i 2022 - proces og muligheder

● Samrådet skal skabe et arrangement mere i 2022

○ Det blev foreslået, at et seminar om bevægelse med en kendt profil kunne være en

mulighed

○ På bestyrelsesmødet 15.9. går vi videre

● Jens booker et møde med Kulturborgmesteren (via sekretæren)

4. Nyt fra FOU og udvalg

● Kåre og Astrid har siddet i udvalg om handicappede og undervisning. Arbejdet er færdigt

bl.a. om hvilke krav der skal være til dokumentation. Der bliver ikke de store ændringer

fremadrettet. Baggrunden var at området tog meget af tilskuddet

● Rune, Kåre og Gitte var til det årlige strategiseminar før sommerferien

○ Konstruktivt møde

○ Der er dog plads til forbedringer i samarbejdet med Folkeskolerne

○ Mads Kamp oplyste på seminaret, at der til næste år (2023) kommer besparelser på

Folkeoplysningsområdet

○ (Der ligger referat på KKs hjemmeside)

● Der var ønske om, at 10 %-puljerne skal diskuteres på det kommende FOU-møde 30.8., bl.a.

for at imødekomme, at aftenskoler få et likviditetsproblem

● Kåre deltager ikke på næste FOU-møde, så øvrige FOU-medlemmer må planlægge formøde

og diskussionspunkter til FOU-mødet. Gitte indkalder, herunder de øvrige FOU-medlemmer.

5. Nyvalg til FOU i København



● Maria og Dan (begge tidl. AOF) er udtrådt af FOU, hvilket betyder, at der både mangler et

medlem og en suppleant

● Kåre har talt med Lars Eisenhart, og man er indstillet på en ny runde for at få nye ind i

udvalget

● Samrådet kan indstille kandidater, som bliver valgt direkte uden valghandling, hvis der ikke

stiller andre op

● Kåre kontakter John Meinert (direktør, AOF landsorganisation) for at høre om mulige

kandidater (medlem og suppleant) til FOU

6. Evt.

● Kåre orienterede om Aftenskolernes Hus, hvor der fortsat er fremdrift trods løbende

knaster

● Der var en kort evalueringssnak om Samrådets seneste aktiviteter (Fremtidsværksted og

Valgmøde), og der var generelt enighed om, at arrangementerne var vellykkede

● Den generelle afmatning inden for aftenskoleområdet blev diskuteret, bl.a. om

aftenskolerne skal forberede sig på et “new normal” med færre tilmeldte og en bredere

konkurrencesituation

● Det blev diskuteret, at den nuværende tilskudsmodel skal justeres, hvis

konkurrencesituationen og andre forudsætninger ændres for aftenskolerne

● Det blev diskuteret, om det er realistisk - og veltimet - at lave en konference på fx

Christiansborg ifm. det kommende folketingsvalg

● Rune gjorde opmærksom på en række “what if…”-videoer, som kunne være inspiration til

mulige fremtidige aktiviteter/kampagner i Samrådet. Rune sender et par eksempler

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 15.9. / 9:30-11:00


