
SÆT PRIS PÅ 
AFTENSKOLEN

Handicapprisen
Går til en skole, der gør en stor indsats for han-
dicapundervisning og det lokale handicapmiljø.
 
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. 

Partnerskabsprisen
Gives til en skole, der er indgået i nye spæn-
dende partnerskaber/samarbejder med aktører 
uden for aftenskoleområdet. 

Sundhedsprisen (ny i 2016)
Prisen gives til en aftenskole eller en undervi-
ser, der med sin indsats i særlig grad har været 
med til at fremme deltagernes sundhed.  Sund-
hedsindsatsen kan omfatte såvel livsstil og kost 
som fysisk og psykisk trivsel.

Den innovative pris
Gives til en skole, der enten har udmærket sig 
ved at arbejde med nye tilrettelæggelsesfor-
mer, der adskiller sig fra den traditionelle un-
dervisning og debatskabende aktivitet (fleksi-
ble tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået 
nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter 
på tværs af flere forskellige lovgivninger mv. 

 

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

Underviserprisen
Prisen gives til en underviser, der ud over solid 
faglighed og formidlingsevne også formår at 
tilføre det helt særlige folkeoplysende element, 
i hvad form det end må tage. For uden under-
viser, ingen aftenskole. 

Aftenskolens ildsjæl
Denne pris gives til en leder, lærer, medarbej-
der eller frivillig i en aftenskole, der gennem 
sit arbejde i særlig høj grad har udvist enga-
gement og foretagsomhed. Så vedkommende 
dermed på fornemste vis har bidraget til at 
gøre folkeoplysningstraditionen og aftenskolen 
til det unikke tilbud, den er.

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

Årets aftenskolekommune
Prisen gives til en kommune, der har gjort en 
ekstra indsats for den folkeoplysende voksen-
undervisning i år. Som noget nyt, er der i år 
åben indstilling til denne kategori.

De 10 kategorier



Det videre forløb 
Efter den 15. maj træder juryen sammen og 
vurderer de indstillede kandidater. Herefter vil 
juryen udvælge tre nominerede i hver kategori. 
Til prisfesten den 23. september afsløres, hvem 
af de nominerede, der vinder priserne. 
Bemærk, at juryen forbeholder sig ret til ikke 
at nominere i en kategori, hvis der ikke er kom-
met tilstrækkeligt med kvalificerede indstillin-
gerne i denne. I så fald bortfalder prisen i på-
gældende kategori.

Den 23. september 2016 uddeler vi for tredje år i 
træk Aftenskolernes Pris. Som de to foregående 
år sker de ved en fest i Kulturhuset Hermans i 
Tivoli Friheden i Aarhus.

Aftenskolerne i Danmark har i snart 100 år været 
det vigtigste undervisningstilbud uden for det 
formelle uddannelsessystem. Mere end 800.00 
danskere har hvert år glæde af et af aftenskoler-
nes utallige tilbud. Hvad enten det drejer sig om 
at tilegne sig ny viden og færdigheder, møde 
nye holdninger og spejle sine egne, at udvikle 
evner og talenter – og møde nye spændende 
medmennesker, så er aftenskolen et omdrej-
ningspunkt for rigtig mange.

Med Aftenskolernes Pris vil vi hylde de utallige 
folkeoplysere, der sæson efter sæson arbejder 
for at vedligeholde og udvikle aftenskolen og 
dens tilbud. De mange ildsjæle, der både hol-
der liv i gamle traditioner og fag, samtidig med 
at de finder nye veje for aftenskolen at gå. De 
sørger for, at der er tilbud til alle: både de res-
sourcestærke og dem der må kæmpe lidt mere, 
dem med korte og dem med lange uddannelser, 
unge og ældre – kort sagt alle borgere i Dan-
mark.

Aftenskolernes Pris 2016
Allerede nu har Aftenskolernes Pris været med til 
at kaste et flot lys over mange af disse ildsjæle og 
deres aftenskoler. Marianne Jelved, der var Kul-
turminister ved den første uddeling i 2014, sagde 
ved den lejlighed, at hun var overvældet over den 
mangfoldighed af aktiviteter, hun den dag hørte 
om. Vi vil gerne fortsætte med at skabe opmærk-
somhed omkring alle de gode, relevante aftensko-
letilbud, der findes rundt i landet, så vi kan vise, at 
aftenskolen til stadighed er: nyskabende, aktuel, 
engageret og aktiv i samfundslivet og samfunds-
debatten 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 menneske-
livet. 

Aftenskolernes Pris er udviklet som et samarbejde 
mellem FO-Aarhus, Arbejdernes Oplysningsfor-
bund (AOF), Dansk Oplysnings Forbund (DOF), 
Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), Liberalt Op-
lysnings Forbund (LOF), Fora og Landsforeningen 
Fritid & Samfund. 

Læs mere på www.aftenskolernespris.dk

Juryen 

Til at bedømme de mange indstillinger til de 
forskellige priser er der nedsat en gruppe af 
folk med stor kendskab til hele folkeoplys-
ningsområdet og som ikke er tilknyttet de 
landsdækkende oplysningsforbund.

Hans Stavnsager, Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde
Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeop-
lysning (VIFO)
Frank Jørgensen, tidligere fritidschef Kolding 
Kommune.

Indstil dine egne kandidater

Alle med interesse for området kan indstille aften-
skoler, personer og/eller kommuner til priserne.
Det gøres via hjemmesiden: 
www.aftenskolernespris.dk i et elektronisk skema.
Sidste frist for indstilling er 15. maj.

Prisfesten
Priserne uddeles den 23. september i Aarhus. 
Indbydelse vil blive sendt ud senere.


