
Demokratiprisen
Denne pris gives til en aftenskole, der gennem 
sit engagement i udviklingen af lokalsamfun-
det styrker nærdemokratiet og den lokale 
sammenhængskraft. Gennem sine initiativer 
og aktiviteter er den med til at skabe et le-
vende lokalsamfund for borgerne.
Aftenskolen kan være:
• krumtappen for lokalområdets kulturelle, 
sociale eller sundhedsfremmende aktiviteter
• det naturlige omdrejningspunkt for debatten 
om livet i og udviklingen af lokalområdet
• den naturlige samarbejdspartner for bor-
gere, andre foreninger og kommunen i lokal-
området

Sundhedsprisen
Denne pris gives til en aftenskole eller en un-
derviser, der med sin indsats i særlig grad har 
været med til at fremme deltagernes sundhed 
og livskvalitet. 
Sundhedsindsatsen kan omfatte udvikling af 
• en sund sjæl i en sund krop
• øget styrke, smidighed og livskraft i en syg 
krop
• mental sundhed og psykisk trivsel
• det gode liv

Integrationsprisen
Denne pris gives til en aftenskole, der har 
gjort en særlig indsats for at integrere nye 
danskere i det danske samfund. 
Indsatsen kan omfatte udvikling af 
• nydanskernes indsigt i det danske samfund, 
den danske kultur og de danske værdier
• danskernes forståelse for nydanskernes livs-
situation og kulturelle baggrund
• dialogen mellem danskere og nydanskere

Aftenskolens ildsjæl
Denne pris gives til en af de utallige ildsjæle, 
der er med til at gøre aftenskolen levende, 
nytænkende og berigende. Ildsjælen kan være 
• en underviser, der med viden og engage-
ment skaber et magisk og givende lærings-
miljø
• en frivillig, der med sin brændende entusias-
me er med til at skabe en levende og levedyg-
tig aftenskole
• en skoleleder eller medarbejder, der med 
sin indsats er med til at skabe nytænkning og 
udvikling i og af aftenskolen

Årets aftenskole
Denne pris gives til en aftenskole, der er et 
fyrtårn blandt aftenskolerne. Prisen kan gå til 
såvel store klassiske aftenskoler som til mindre 
aftenskoler med en særlig profil – det er kvali-
teten i indsatsen, der tæller. 
Indsatsen kan omfatte en aftenskole, der
• går nye veje i og derfor rammer nye mål-
grupper
• skaber et miljø, der emmer af læring, glæde 
og fællesskab
• gør en ekstraordinær indsats for sårbare el-
ler udsatte mennesker

Årets aftenskolekommune
Denne pris gives til en kommune, der har 
fokus på den folkeoplysende voksenundervis-
nings værdi og kvaliteter. 
Det kan være tale om en kommune, der
• understøtter aftenskolernes rolle som det 
naturlige omdrejningspunkt for kultur, sund-
hed og læring
• anvender aftenskolernes viden og kompe-
tencer i den kommunale opgaveløsning
• sikrer aftenskolerne rammer for nytænkning, 
udvikling og vækst
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Det videre forløb 
Efter den 2. juni træder juryen sammen og vur-
derer de indstillede kandidater. Herefter vil ju-
ryen udvælge tre nominerede i hver kategori. 
Til prisfesten den 20. 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.

I 2017 flytter prisfesten til København! Det bli-
ver Johan Borups Højskole, der onsdag den 20. 
september danner rammen for uddelingen – og 
for spændende debatter og underholdning!

Aftenskolerne i Danmark har i snart 100 år væ-
ret det vigtigste undervisningstilbud uden for 
det formelle uddannelsessystem. Mere end 
800.00 danskere har hvert år glæde af et af 
aftenskolernes utallige tilbud. Hvad enten det 
drejer sig om at tilegne sig ny viden og fær-
digheder, møde nye holdninger og spejle sine 
egne, at udvikle evner og talenter – og møde 
nye spændende medmennesker, så er aftensko-
len et omdrejningspunkt 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 uddannel-
ser, unge og ældre – kort sagt alle borgere i 
Danmark.

Aftenskolernes Pris 2017
Allerede nu har Aftenskolernes Pris været med 
til at kaste et flot lys over mange af disse ildsjæ-
le og deres aftenskoler. Marianne Jelved, der var 
Kulturminister 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 ska-
be opmærksomhed omkring alle de gode, rele-
vante aftenskoletilbud, der findes rundt i landet, 
så vi kan vise, at aftenskolen til stadighed er: 
nyskabende, aktuel, engageret og aktiv i sam-
fundslivet og samfundsdebatten og samtidig 
vise at den er trådt ind i det 21. århundrede med 
mod på og evner til at favne alle befolknings-
grupper og alle sider af menneskelivet. 

Aftenskolernes Pris arrangeres i et samarbejde 
mellem FO-Aarhus, Arbejdernes Oplysningsfor-
bund (AOF), Dansk Oplysnings Forbund (DOF), 
Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF), Liberalt 
Oplysnings Forbund (LOF) og Fora. 

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. 

Agnethe Nordentoft, tidligere konsulent i 
Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og ivrig 
aftenskoledeltager.
Malene Thøgersen, analytiker i Videncenter 
for Folkeoplysning (Vifo).
Flemming Jørgensen, COOP, redaktør af Sam-
virke og medlem af DFS’ bestyrelse.

Indstil dine egne kandidater

Alle med interesse for området kan indstille 
aftenskoler, personer og/eller kommuner til 
priserne.
Det gøres via hjemmesiden: www.aftenskoler-
nespris.dk i et elektronisk skema.
Sidste frist for indstilling er 2. juni.


