
Velkommen til Solrød Kommune og 
Solrød Bibliotek og Kulturhus



Karakteristika - fakta om Solrød
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95%
Erhvervstilfredshed

89%
Borgertilfredshed

80%
0-64 år

23.246
borgere (september)

93
Frivillige foreninger

78%
Pendlere

2%
Arbejdsløshed (juli.)

Borgere
Højeste indkomster

16.160
Frivillige



Partnerskaber og folkeoplysningsloven

● Solrød-ordningen

● Tilskud og puljer

● Tilskud til selvorganiserede kulturaktiviteter på Solrød Bibliotek – Åbent Bibliotek

● Partnerskab aftenskoler og bibliotek

- Opstart i Solrød

- Formål med partnerskabet

- Hvad siger folkeoplysningsloven

- Processen

- Økonomiske rammer

● Fordele for aftenskolerne og biblioteket.

- Er der ulemper eller blot barrierer
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Foreninger i Solrød Kommune
Opgørelse pr. 1. maj 2019

Forening Idræt Kultur Friluft Aften-  

skoler

Humanitær 

og social

I alt

Folkeoplysende foreninger 50 23 9 8 3 93

Forening Humanitær 

og social

Kultur Politik I alt

Almennyttige foreninger 39 16 11 66

Forening Bolig, 

grundejer 

og laug

Hobby Privatskoler  

gymnasium

Faglig 

distrikts-

forening

I alt

Andre foreninger 72 5 4 6 87

Foreninger Antal

Folkeoplysende foreninger 93

Almennyttige foreninger 66

Andre foreninger 87

I alt 246
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Tilskud og puljer 



Opstart i Solrød

8 aftenskoler

4 enkeltfags aftenskoler. – 1 musik og 3 gymnastik for ældre oprettet under 

amterne. 

1 aftenskole til rygtræning: svømning og gymnastik.

AOF og FOF i Køge bugtområdet
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Formål med partnerskabet

● Skabe nye kulturtilbud af høj kvalitet til borgerne 

● Udbygge og forbedre kvaliteten af kulturtilbuddene

● Styrke aftenskolerne og danne grundlag for flere medlemmer

● Styrke biblioteket og danne grundlag for flere besøgende

● Inddrage og aktivere andre borgerne, gerne de yngre og børnefamilier.
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Folkeoplysningsloven

§ 8 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til følgende 

formål:

1) Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

2) Undervisning m.v., der forudsætter små hold.

3) Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.
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Processen

● Første møde i foråret 2019 med aftenskolerne

● Politisk behandling i Folkeoplysningsudvalget

● Politisk behandling i Social-, sundhed-, og fritidsudvalget

● Andet møde i november med aftenskolerne

● Næste møde i januar 2020

● Tidsplaner og indhold 
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Økonomiske rammer

● Aftenskolerne anvender ikke deres tilskud.

● Budgettet i 2019 for aftenskolene udgør i alt 755 tkr.

● Partnerskaber udgør 150 tkr.

● Folkeoplysningsudvalget skal godkende hvert arrangement
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Processen

● Første møde i foråret 2019 med aftenskolerne

● Politisk behandling i Folkeoplysningsudvalget

● Politisk behandling i Social-, sundhed-, og fritidsudvalget

● Andet møde i november med aftenskolerne

● Næste møde i januar 2020

● Tidsplaner og indhold 
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Fordele ved partnerskabet

● Begge partnere er rundet af den historiske folkeoplysning – fælles kerne af 

kulturudvikling, kulturformidling, oplysning og dannelse.

● Forskellige målgrupper – supplerer hinanden

● Forskellige formidlingskanaler - stor kontakt til befolkningen

● Kan styrke sin position gennem partnerskabet – gøre opmærksom på sig selv 

og tiltrække nye grupper

● Tiltrække andre aldersgrupper, andre befolkningsgrupper 

Ulemper – barrierer ved et partnerskab

● Konkurrence

● Tidsplaner

● Dobbelt arrangementer


