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  Aftenskolernes priser 2014 
Aftenskolerne i Danmark har i snart 100 år været det vigtigste undervisningstilbud udenfor 
det formelle uddannelsessystem. For mange voksne borgere er det også den eneste mu-
lighed, de har for at tilegne sig de nødvendige personlige- og samfundsmæssige kompe-
tencer i et samfund, der er i hastig forandring.

Aftenskolerne, der drives af tusinder af engagerede lærere, ledere og bestyrelsesmedlem-
mer, har vist en enestående evne til hurtigt at kunne tilpasse sig nye undervisningsbehov 
og giver samtidig deltagerne mulighed for at indgå i folkelige fællesskaber og skabe nye 
netværk.

Værdien af aftenskolernes arbejde kan derfor ikke overvurderes, men det har ikke 
altid fået den anerkendelse, det fortjener, derfor tog FO-Aarhus og Landsforeningen 
Fritid&Samfund initiativ at lave en event - Aftenskolernes Pris, der har til formål at sætte 
fokus på aftenskoleområdet og de ildsjæle der bærer aftenskoleundervisningen og de 
øvrige aktiviteter.

Aftenskolernes Pris har desuden som formål gennem erfaringsudveksling på tværs af de 
landsdækkende oplysningsforbund at styrke udviklingen af den folkeoplysende voksen-
undervisning. Derfor ser vi meget gerne, at prisuddelingen ikke bliver en engangsforestil-
ling, men at den bliver videreført af de landsdækkende oplysningsforbund - DOF, FOF, 
AOF, LOF og NETOP, der med det samme greb ideen, og som vi har haft et enestående 
godt samarbejde med i forbindelse med gennemførelsen af eventen.

Det har også været en forudsætning for gennemførelsen af arrangementet at Kulturminis-
ter Marianne Jelved og embedsmændene i Ministeriet har støttet initiativet i hele proces-
sen, og vi er meget beæret af, at Kulturministeren vil bruge en dag i Aarhus sammen med 
os. 

Det er vort håb at Aftenskolernes Pris kan være med til at sætte fokus på og udbrede 
kendskabet til, hvad aftenskolen er: Nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i samfunds-
livet og samfundsdebatten og samtidig vise at den er trådt ind i det 21. århundrede med 
mod på og evner til at favne alle befolkningsgrupper og alle sider af menneskelivet.

Torben Dreier,  FO-Aarhus   &   Steffen Hartje,  Fritid&Samfund

Poul Krebs 
I 2006 blev der på Bispetorv i 
Aarhus afholdt det nok hidtil største 
aftenskole-arrangement i Aarhus 
kommunen. 10-15.000 mennesker 
deltog i en stor udendørs støttekoncert for 
respekt, tolerance og dialog som opfølgning på 
Muhamed-krisen. Arrangementets formål var 
at skabe en bedre stemning mellem tilhængere og 
modstandere af Muhamed-tegningerne og blev støttet af samtlige 31 byrådsmedlemmer. 
Aftenskolen blev af byrådet bedt om at løfte arrangementet og det blev gjort i samarbejde 
med bl.a. Poul Krebs og mange mange andre.

Der blev desuden samarbejdet med Aarhus Bibliotek og Børn og Unge-afdelingen.
Der blev udsendte ugentlige nyhedsbrev og andet materiale til ca. 6.000 børn og unge i 
folkeskolen.
Ud over dette var der en essaykonkurrence for folkeskolens ældste elever, hvor en jury 
udvalgte de 25 bedste. Forfatterne til disse 25 vinderessays mødtes med 5 rådmænd og 
borgmesteren i byrådssalen, hvor de debatterede med Jyllands-Posten som ordstyrer. De 
bedste essays blev samtidig trykt i Jyllands-Posten.

Et tredje arrangement, som aftenskolen løftede i denne forbindelse, var 2 særligt tilrette-
lagte stand-up-shows for de ældste skolelever med Omar Marzouk. Det trak fulde huse i 
Musikhusets store sal. De 2 arrangementer skulle understøtte essay-konkurrencen.

Alt i alt var der 20-25.000 deltagere i ovenstående arrangementer.
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Find her links til alle indstillinger, nomineringer mv. Vi vil her løbende under prisoverrækkelsen oploade 
vindere, billeder, interviews m.m.
www.fo-aarhus.dk/aftenskolernes-pris/
www.facebook.com/FOaarhus



   De nominerede i de 9 kategorier 

Handicapprisen:
Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale 
handicapmiljø.

AOF Ringkøbing-Skjern
SUKA 
FO-Aarhus

Den debatskabende pris:
Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet 
debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort 
folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab.

LOF-Roskilde
AOF-Greve 
FO-Aarhus

Partneskabsprisen:
Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder 
med aktører udenfor aftenskoleområdet. 

FO-Aarhus 
Dalgas Skolen i Aarhus
AOF-Østfyn

Den internationale pris:
Denne pris gives til en skole, der har lavet et eksemplarisk internationalt samar-
bejde. F.eks. gennem internationale projekter og andre samarbejdsformer.

Odense Aftenskole 
DOF Lillebælt Oplysnings Forbund
AOF-Nord

Den innovative pris: 
Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at arbejde med nye til-
rettelæggelsesformer, der adskiller sig fra den traditionelle undervisning og 
debatskabende aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået nye 

målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på tværs af flere forskellige lovgiv-
ninger mv. 

AOF Nord aftenskolen
Fora 1748
Studieskolen 

Integrationsprisen:
Gives til den aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration 
mellem danskere og nydanskere. 

AOF-Nord 
Netop København
FO-Aarhus

Aftenskolens ildsjæl:
Denne pris gives til en leder, lærer eller medarbejder i en aftenskole, der gennem 
sit arbejde i særlig høj grad har udvist engagement og foretagsomhed. Så vedk-
ommende dermed på fornemste vis har bidraget til at gøre folkeoplysningstradi-
tionen og aftenskolen til det unikke tilbud, den er.

Rut Jørgensen, Visborg Husflidsforening
Karen Jensen, Odsherred dag- og aftenskole
Peter Lodberg, Teologi for lægfolk

Årets aftenskole:
Gives til en aftenskole, der i særlig grad har været dynamisk og kvalitetsbevidst 
og derved har bidraget til at udvikle den danske folkeoplysningstradition. 

Verninge Husflid
AOF Amager
LOF Midtjylland

Årets aftenskolekommune:
Prisen gives til en kommune, der har gjort en ekstra indsats for den folkeop-
lysende voksenundervisning i år.

Kolding
Furesø
Aalborg
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Dagens værter 
Marc Perera er konservativt byrådsmedlem i Aarhus og har tidl. været rådmand for kultur- 
og borgerservice samt formand for folkeoplysningsudvalget i Aarhus Kommune, med 
fantastisk indsigt i bl.a. i aftenskoleområdet.

Sanne Bjørn er sekretariatsleder i BUPL og sidder i FO-Aarhus’ bestyrelse, og har dermed 
været med til at tage beslutningen om at etablere en årlig uddeling af priser til aftenskole-
området. Desuden sidder hun i den folkeoplysende landsforening Netops styrelse. Sanne 
har tidl. været administrativ leder og forretningsfører på forskellige skoler.

Vi er taknemmelige for at begge har stillet sig rådighed som dagens værter.

En stor tak til:

Sanne Bjørn

Marc Perera Christensen

Juryen 
Til at bedømme de mange indstillinger til de for-
skellige priser blev der nedsat en gruppe af folk 
med stor kendskab til hele folkeoplysningsområ-
det og som ikke var tilknyttet de landsdækkende 
oplysningsforbund. 

Gruppen bestod af:
Hans Stavnsager, 
konsulent Center for frivilligt Socialt Arbejde.
Ole Larsen, 
Journalist - tidligere formand for folkeoplysnings-
udvalget i Ringe.
Agnethe Nordentoft, 
konsulent DFS.

Børge Møllers Grafiske Hus
P. Hiort Lorenzens Vej 4
8000 Aarhus C
8612 4100, Direkte 8620 7685
heini@bmgrafisk.dk

Poul Krebs  
www.poulkrebs.org

S Design
Grafisk Bureau v. Signe Espensen
ses@sdesign.nu
2620 9241

Globetown  
www.globetown.dk

S Marketing & Event
Søren Broberg Johansen
soren@s.b.j.com
2144 2844

Medie og musikværkstedet  
www.facebook.com/pages/Musik-Og-Me
dieværkstedet/330041600359759?fref=ts

Niels Rahbaek 
www.nielsrahbaek.dk

Trine Niebuhr (foto Trine)
www.facebook.com/pages/Vildmedfotodk
/552949728086407?fref=ts

Hermans 
www.friheden.dk/hermans

Aarhus revyen
www.aarhusrevy.dk

FO-Aarhus
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Er lyset for de lærde blot
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1839
Melodi: Thomas Laub, 1919

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.

Er lyset i planeter kun,
som ej kan se og mæle?
Er ikke ordet i vor mund
et lys for alle sjæle!
Det giver os for ånder syn,
som solens skin for kroppe,
det slår i sjælen ned som lyn
fra skyerne hist oppe.

Er lys på visse vilkår blot
så halvvejs at ophøje?
Gør det ej alle vegne godt!
Er lys ej livets øje!
Skal for misbrugens skyld måske
på åndens himmelbue
vi heller mulm og mørke se
end solens blanke lue!

Nej, aldrig spørges det fra Nord,
vi lyset vil fordunkle!
Som nordlys i fribårne ord
det sås på himlen funkle,
og ses det skal ved nordens pol,
ej blot i kroppens rige:
midsommerens den bolde sol
vil ej for midnat vige!

Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

Du kom med alt det der 
var dig
Tekst: Jens Rosendal, 1981
Melodi: Per Warming, 1987

Du kom med alt det der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Jeg stormed’ ud og købte øl
ja, vint’rens gamle, stive føl
for ud på grønne enge.
Og du blev varm og lys og fuld
og håret var det pure guld
som solen  -  skjult for længe.

Og blomster åbned’ sig og så,
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god 
og du var smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Vorherre selv bød ind til fest
der sad vi hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det der smerter,
og kærligheden er og bli’r
og hvad end hele verden si’r,
så har den vore hjerter. 
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