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Folkeoplysningens Grundkursus/FGK
FGK er en introduktion til folkeoplysningen.
Formålet med FGK er at give et godt afsæt for at undervise
og lave aktiviteter i aftenskolen, og fordelene er at
1. Du kommer til at kende den større sammenhæng, du
indgår i og de værdier, folkeoplysningen står for.
2. Du får viden om den særlige pædagogik, vi arbejder
med i folkeoplysningen. På kurset drøfter vi, hvordan fx
værdier som ligeværdighed og åbenhed kan omsættes
i den pædagogiske praksis, når du står med dine
deltagere.
3. Du får gennem kurset et netværk med andre
folkeoplysere
Der er tale om et intensivt kursus på 2 moduler á 4
lektioner.
Kurset veksler mellem oplæg og aktiv deltagelse i
diskussioner og ideudveksling.
Når du har gennemført kurset, får du et kursusbevis.
FGK er udviklet af DFS = Dansk Folkeoplysnings Samråd i
samarbejde med AOF, DOF, FOF, Fora og LOF med midler
fra Kulturministeriet.
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Modul 1: Overblik og indblik
Når du underviser eller igangsætter
aktiviteter på aftenskolen, er du en
del af en større bevægelse.
Det sætter modul 1 fokus på.

ambassadør for folkeoplysningen
generelt. Vi ser på forskellighederne
og vi ser på hvilke fællestræk og
fælles værdier, der er tale om.

Her vil vi sætte ord på hvem eller
hvilke organisationer, der er med i den
folkeoplysende bevægelse, hvornår
startede de og hvorfor, hvem var de
vigtigste personer og hvad var det,
de satte i gang?
Vi ser på historien for at forstå
nutiden.

Vi tager et lille dyk ned i
Folkeoplysningsloven,
som
danner rammer for megen af den
folkeoplysende voksenundervisning
og foreningsaktivitet, og sætter spot
på, hvilke muligheder og krav, der
ligger i loven, i fht. din undervisning /
dine aktiviteter.

Du får indblik i de mange forskellige
områder, der idag er under folkeoplysningens hat. Forskellige organisationer og foreninger, forskellige
målgrupper og forskellige typer aktiviteter.

Deltagerne på FGK vil få lejlighed til
at tale sammen og drøfte, hvordan I
ser jer selv og jeres undervisning ift.
netop de folkeoplysende værdier og
formål.

Du får en nærmere præsentation af
din egen organisation og din rolle som

Samlet set giver 1. modul en bred
ramme til forstå det daglige arbejde i
folkeoplysningens tjeneste på.

Modul 2: Læring og deltagelse
Modul 2 handler om pædagogik og
læring. Gennem oplæg, øvelser og
erfaringsudveksling skal vi sammen
finde svar på bl.a. spørgsmål som

Vi sætter ord på hvilke kompetancer,
der er nødvendige for en god underviser
og på, hvordan de folkeoplysnende
værdier kan omsættes i praksis.

• hvordan sikrer vi, at deltagerne får
så megen og så god læring som
muligt?
• hvordan kan vi tilrettelægge
undervisningen/aktiviteterne som
folkeoplysning, hvor der er dialog og
højt til loftet?
• hvordan får du holdet til at fungere,
så der er trivsel både fagligt og
socialt?

Til alle oplæg og øvelser er der
knyttet baggrundsartikler, samlet i
et kompendium, hvor du kan fordybe
dig mere i tanker og teorier om
pædagogik, didaktik og læring. Her
kan du hente hjælp, når du står med
nogle konkrete udfordringer eller skal
have inspiration til at tilrettelægge dit
kursus / din aktivitet.

Kursusmaterialer
Alle kursusmaterialer udleveres dels
løbende på kurset, dels kan du hente

dem gratis på FGKs hjemmeside:
www.fgk.folkeoplysning.dk

Kontakt dit eget forbund for yderligere
information om FGK:
hvis du er i tvivl om, hvilket forbund,
din lokale aftenskole er tilknyttet, så
spørg din daglige leder

AOF Hafida Bouylud
hb@aof-danmark.dk - 41 88 77 79

Fora Marlene Berth Nielsen
marlene@fora.dk - 33 93 00 96

DOF Anne Refsgaard
ar@danskoplysning.dk - 27 120939

FOF Hanne Dam
hd@fof.dk - 22 76 61 69

LOF Dorthe Lykke Olesen
dlo@lof.dk - 40 21 34 73

