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Den 23. september 2016 

Aftenskolen hylder sine fyrtårne 

Der var et strejf af Oscar-stemning over Tivoli Friheden i Aarhus i dag, da vinderne af 
Aftenskolernes pris 2016 blev kåret ved en stor prisfest. Der var fanfarer, prisoverrækkelser og 
takketaler fra rørte prisvindere. Der var aftenskolefolk fra hele landet. Og kulturminister Bertel 
Haarder (V) holdt festtale og overrakte en af de 10 priser, nemlig prisen som Aftenskolens Ildsjæl, 
der gik til Hans Moss fra FOF Midtvest. 

- Voksenundervisningen er fyld med ildsjæle og mangfoldighed. Der skabes nye debat fora, og der 
udvikles nye sociale færdigheder, og så er der de knaldgode undervisere, de gode kommuner og 
de mange frivillige. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at ville være klogere på sig selv og på 
fællesskabet. Kultur er først og fremmest det fælles. Folk vil gerne gøre noget sammen med andre, 
og det bliver vigtigt for jeres virksomhed i fremtiden, sagde Bertel Haarder. 

Blandt de andre prisvindere var Doris Vestergaard fra AOF Herning, der fik tildelt Underviserprisen, 
fordi hun i sin undervisning formår at skabe et unikt fællesskab med plads til alle. En helt ny 
priskategori – sundhedsprisen – gik til aftenskolen Pas På Hovedet, der udbyder forebyggende 
viden og genoptræning til mennesker, der er ramt af hjernerystelse.  

Dalgas Skolen fra DOF fik Handicapprisen for skolens indsats for voksne med psykiske problemer 
og sindslidelser.  FOF Odense-Fredericia-Middelfart blev kåret som Årets Aftenskole på baggrund 
af en række nye tiltag, der kan være med til at forny aftenskolen.  Og Gladsaxe Kommune blev 
kåret til Årets Aftenskolekommune, fordi kommunen prioriterer udvikling af aftenskolerne. 

Vinderne blev udpeget af en dommerkomité bestående af Hans Stavnsager, Center for frivilligt 
social arbejde; Malene Thøgersen, Videncenter for Folkeoplysning og Frank Jørgensen, tidligere 
fritidschef Kolding Kommune. 

Du kan se alle vinderne af de 10 priser nedenfor. Og i den linkede pjece kan du læse mere om alle 
vinderne og de andre, der var nomineret til de 10 priser. 

I alt var mere end 400 kandidater fra hele landet indstillet til priserne. 

For yderligere informationer: 

www.aftenskolernespris.dk  

Kontakt Henrik Christensen, Formand - Oplysningsforbundenes Fællesråd, hc@danskoplysning.dk, 
20 78 78 88 

Link til fotos  

Link til pjece om alle de nominerede  

http://www.aftenskolernespris.dk/
mailto:hc@danskoplysning.dk
https://goo.gl/photos/1J6FafMCkEKDCdgF9
http://www.aftenskolernespris.dk/media/10885/aftenskolernespris_katalog2016_web.pdf
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Oversigt over vindere 

 

Handicapprisen 
Dalgas Skolen v/DOF, Aarhus 

Debatprisen 
Aftenskolernes Samråd i Helsingør kommune 

Partnerskabsprisen 
AOF Odense 

Sundhedsprisen 
Aftenskolen Pas På Hovedet, København 

Den innovative pris 
SeismogrAAfen v/Fokus Folkeoplysning, Aalborg 

Integrationsprisen 
FOF Vendsyssel 

Underviserprisen 
Doris Vestergaard, AOF Herning 

Aftenskolens Ildsjæl 
Hans Moss, FOF Midtvest 

Årets aftenskole 
FOF Odense-Fredericia-Middelfart 

Årets Aftenskolekommune 
Gladsaxe kommune 

 


