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Baggrund  

På baggrund af rapporten ’Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning’ fra Rege-

ringens Folkeoplysningsudvalg fra 2010 etableres ’Videncenter for Folkeoplysning’ i 

Idan (Idrættens Analyseinstitut).  

 

Bestyrelse og ledelse  

Videncentret for Folkeoplysning (Vifo) integreres som en del af Idan (på linje med Play 

the Game).  

 

Alle tre aktivitetsområder under Idan ledes af en fælles bestyrelse og direktion. Idan’s 

nuværende bestyrelse udvides midlertidigt fra  7 til 8 medlemmer, og bestyrelsen skal 

have 2 personer med indsigt i den folkeoplysende voksenundervisning og det idébestem-

te frivillige børne- og  ungdomsarbejde, så disse kompetencer er sikret repræsentation i 

bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at Vifos handlingsplan, indsatsområde og 

strategi er i overensstemmelse med den nye opgave med det brede folkeoplysningsom-

råde, samt at aktiviteter herunder i tilstrækkelig grad tilgodeses i forhold til den givne 

bevilling.   

 

Formål 

Formålsbeskrivelsen for Vifo indarbejdes i Idans vedtægter og grundlag: 

 

 Skabe overblik over og indsigt i idrætsområdet nationalt og internationalt. 

 Analysere konsekvenser af og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer. 

 Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i dansk og international idrætspoli-

tik.  

 Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international 

målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum. 

 Skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde. 

 Analysere folkeoplysningsområdet. 

 Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende 

område. 

 

Vifo skal dække:  

 

- den folkeoplysende voksenundervisning, herunder bl.a. aftenskoler, daghøjskoler og 

folkeuniversitetet. 

- idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. § 14, stk. 2, i folke-

oplysningsloven (herunder særligt spejdere, politiske og religiøse ungdomsorganisatio-

ner). 

 

Vifo  skal i lighed med Idan være uafhængig af aktørerne på området, men tilstræbe at 

have relevans for og være i tæt dialog med alle centrale aktører. Denne dialog sikres 

gennem etableringen af et perspektivforum, hvor relevante aktører kan bidrage til ud-

viklingen af Idans aktiviteter på det brede folkeoplysningsområde. 



 

Side 2 

 

Integration af et Videncenter for Folkeoplysning i Idans struktur  

Vifo integreres i Idan efter samme model som integreringen af ’Play the Game’. 

 

Direktion og Sekretariat 

(direktør) 

Redaktion/formidlingsafdeling 

Konferencer, seminarer og uddannelse 

Idan aktiviteter 

(div. projektledere) 

Play the Game 

(international chef) 

VIFO 

(Analysechef for folke-

oplysning) 

 

Formidling og konference er tværgående stabsafdelinger med daglige ledere, som ser-

vicerer alle aktiviteter inden for Idan, mens den internationale afdeling (Play the 

Game) samt Vifo har som minimum sin egen faste, daglige  analysechef, der dels udvik-

ler og gennemfører analyser i samarbejde med instituttets øvrige stab af analytikere og 

formidlingsafdeling, dels samarbejder med aktørerne på folkeoplysningsområdet og eks-

terne forskningsmiljøer om at udvikle og gennemføre relevante dokumentations- og 

analyseprojekter for området. Analysechefen i Vifo skal have kompetencer inden for det 

faglige felt.  

 

Vifo vil ud over den selvstændige samtidig kunne trække på formidlingsafdelingens ek-

sisterende netværk. Foruden analysechefen i Vifo har Idan en stab af akademiske med-

arbejdere, der løbende allokeres til forskellige projekter og undersøgelser, herunder og-

så til kommende opgaver i Vifo.  

 

De enkelte afdelinger af Idans aktiviteter har hver sin egen visuelle identitet. Vifo vil i 

lighed med Idan og Play the Game have en selvstændig kommunikationsplatform og vi-

suel profil. Vifo skal kunne tilgås separat på Internettet såvel som fra Idan’s hovedside.  

 

Tilrettelæggelse af opgaverne 

Formålet udmøntes i følgende konkrete opgaver:  

 

 producere og formidle viden, herunder med henblik på at tilføre de folkeoplysende 

foreninger og det kommunale niveau viden om praksis og relevante udviklingsbe-

hov  

 følge, diskutere og stille forslag til udvikling og dokumentation af folkeoplysningens 

virke, herunder udarbejde supplerende statistikker, evalueringer og undersøgelser  

 bidrage til at styrke samspillet mellem de folkeoplysende organisationer og andre 

interessenter, herunder offentlige aktører  

 sikre formidling af sine aktiviteter, herunder til efter- og videreuddannelser, udvik-

ling af kurser og aktiviteter til relevante grupper og strategiske partnerskaber med 

relevante samarbejdspartnere  

 sikre koordination og samarbejde med eksisterende videnscentre på området, her-

under Videncentret for Frie Skoler.  

 

Bevilling 

Vifo etableres med en samlet bevilling på i alt 6 mio. kr. over tre år, hvorefter centret 

forventes at være selvfinansierende. Det er målsætningen, at Vifo i løbet af en treårig 



 

Side 3 

periode kan være økonomisk selvbærende. Efter 2 års virke tilrettelægger DUF, DFS, 

Idan og Kulturministeriet en vurdering af Vifos indsats og perspektiverne ved at bevare 

initiativet i regi af Idan. Ressourcerne til folkeoplysningsområdet forhåndsallokeres 

gennem udarbejdelse af årlige arbejdsplaner med angivelse af påtænkte indsatser og 

projekter mv., som skal godkendes af bestyrelsen. Med udgangspunkt i den årlige af-

rapportering til bestyrelsen udarbejder Vifo en aktivitetsrapport for folkeoplysningsom-

rådet, som fremsendes til perspektivforum, DFS og DUF til orientering.  

 

 


