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INDHOLDSFORTEGNELSE

OM ÅRSBERETNINGEN
Årsberetningen for LOF’s landsorganisation er en beskrivelse af, hvordan vi i
2020 har arbejdet for at nå LOF’s strategiske mål. Beretningen er bygget op i
afsnit, der svarer til fokuspunkterne i landsorganisationens handlingsplan.
Landsorganisationens virke har ligesom resten af organisationen været præget
af corona. Årsberetningen indeholder derfor også et afsnit om, hvordan
landsorganisation har arbejdet for at give LOF de bedst mulige vilkår under de
forhold, corona har skabt.
Sidst i årsberetningen findes oversigter over medlemmer af landsstyrelsen,
LOF’s repræsentationer i eksterne organisationer og udvalg samt en liste over
medarbejderne i LOF’s landsorganisation.
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"Der maa spredes Oplysning om og Forstaaelse af de mangfoldige Opgaver, som vort
Samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig Overvejelse må tage Stilling til,
hvis vort Folkestyre skal bygge på et stærk solidt Fundament,
"Statsminister Knud Kristensen (V) i LOF's første årsberetning for året 1945
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INDLEDNING
Samfundet har brug for folkeoplysning - især i tiden efter en krise. Det viser vores
fælles historie, og det blev særlig tydeligt i 2020. 2020 blev et år præget af store
omstillinger, udfordringer og skuffelser. Det blev også et år fuld af gåpåmod,
viljestyrke og handlekraft. Det har været utroligt inspirerende at opleve, hvordan
LOF’s skoleledere, formænd og bestyrelser har insisteret på at sikre vores virke.
Coronakrisen gjorde det lysende klart, hvor meget LOF’s aktiviteter betyder for
vores deltagere og for vores lokalsamfund. Det handler ikke kun om mental og
fysisk sundhed. Det handler også om demokrati. Om hvor vigtigt det er for hele
samfundet, at mennesker mødes i fællesskaber om læring.
Siden Anden Verdenskrig har foreninger og folkeoplysningen haft stor betydning
for udviklingen af det danske samfund. Under krigen voksede den opfattelse, at
demokratiet, vi kæmpede for, også skulle være et økonomisk, et social og et
kulturelt demokrati. Det kræver en befolkning, der formår at tænke kritisk, og
som har mulighed for at udvikle sig holdningsmæssigt og fagligt hele livet.
På denne baggrund blev LOF stiftet i efteråret 1945. På grund af corona var det
desværre ikke muligt at samle organisationen til en større fejring af LOF’s 75-års
jubilæum. Det var heller ikke tiden til arrangementer, der kunne have skabt
ekstern omtale. Jubilæet blev derimod synliggjort i lokale medier, omtalt i en flot
artikel i Venstres medlemsblad og markeret internt på LOF’s Årsmøde.
Den gode kompensationsordning til folkeoplysningen er en anerkendelse af, at
LOF og de øvrige aftenskoler stadig har stor betydning for menneskers fysiske og
mental sundhed. Coronakrisen har øget den politiske forståelse for, at vores
fællesskaber handler om mere end aktiviteten i sig selv. Denne forståelse tager vi
med i vores videre arbejde for at sikre bedre forhold for vores virke. Indholdet i
LOF’s undervisning har varieret i årenes løb. Formålet har dog hele tiden været
det samme, som daværende statsminister Knud Kristensen (V) beskriver i LOF’s
første årsberetning - og på forsiden af årsberetningen 2020: At sprede oplysning
om og forståelse for samfundets mange opgaver, så den enkelte kan tage stilling
på et oplyst grundlag.
LOF har i dag udviklet sig til et moderne oplysningsforbund, der løser mange
samfundsmæssige opgaver. 2020 begyndte med fokus på FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling. Dette tema skød vi i gang på Idétræf. LOF kan i høj grad
bidrage til at give flere borgere en forståelse for, hvad verdensmålene er, og
hvordan målene kan konkretiseres og implementeres i menneskers hverdag.
Arbejdet med verdensmålene giver LOF mulighed for at udvikle nye aktiviteter
og inspirerer os til at indgå i samarbejder med de mange organisationer og
kommuner, der også har dette fokus. Denne proces satte vi gang i med en
workshop på Idétræf. Arbejdet med verdensmålene blev udsat på grund af
corona, men temaet genoptages i 2021 og 2022.

Under nedlukningen i 2020 mærkede vi alle et udtalt behov for fællesskaber
og læring. For udover viden og oplysning bidrager LOF til menneskers
livskvalitet og livsglæde. Mange af vores deltagere blev påvirket fysisk og
mentalt af ikke at kunne dyrke deres aktiviteter. Det ansvar tog LOF alvorligt.
Så snart det blev muligt tilbød flere LOF-afdelinger undervisning udendørs.
Nogle afdelinger fortsatte undervisningen online. På lof.dk samlede vi med
hjælp fra afdelingerne videoer til hjemmetræning og forslag til kreative
aktiviteter, der kunne laves i hjemmet. Vores evne til at tilpasse vores
aktiviteter medvirkede til, at en del af deltagerne kunne holde sig aktive, og at
vores afdelinger holdt kontakten til underviserne.
Det seneste år har stillet store krav til vores kreativitet, omstillingsparathed og
samarbejdsevne. LOF har vist, at det er muligt at komme styrket ud af en
udfordrende situation. Som organisation er de enkelte afdelinger og
landsorganisationen kommet tættere på hinanden. Det er blandt andet
lykkedes, fordi vi har omfavnet de digitale mødeformer og har prioriteret at
dele viden og inspiration.
Det tætte samarbejde i organisationen medførte blandt andet, at seks
afdelinger udviklede et innovativt koncept, nemlig en online sommerhøjskole
med fokus på vores fælles kulturarv. Sommerhøjskolen blev realiseret i et
samarbejde mellem afdelingerne, landsorganisationen og seks af landets
mest profilerede museer. Projektet blev afviklet med stor professionalisme og
har banet vejen for udvikling og markedsføring af lignende koncepter.
Landsorganisationens egen kursusvirksomhed er primært gennemført via
webinarer. Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og underviser har taget de
digitale læringsplatforme til sig. Det har givet flere mulighed for at deltage i
kurser i for eksempel markedsføring, aktivitetsudvikling og i ASA. I løbet af
2020 blev LOF’s undervisere blev en ny målgruppe for landsorganisationens
kursusvirksomhed, hvilket har bragt os endnu tættere sammen som
organisation.
LOF’s nye administrationssystem, ASA, blev i løbet af 2020 taget i brug af alle
afdelinger. Arbejdet med at implementere ASA har også i 2020 været et
vigtigt fokusområde for landsorganisationen.
I 2020 har vi trådt nye veje sammen og fået et tæt samarbejde som
organisation. Det giver os et godt grundlag, når vi genoptager arbejdet med
et fremtidssikret LOF. På Årsmødet i efteråret 2020 havde vi en god debat om,
hvordan vi fastholder en bæredygtig, landsdækkende organisation. Dette
vigtige arbejde fortjener at fortsætte under rolige forhold, så alle kan give
deres perspektiv på, hvordan vi sikrer LOF’s fremtidige virke. Udfordringerne i
2020 har vist os, at det er gennem samarbejde, vi kommer længst. 2020 har
gjort det tydeligt, at der også i fremtiden vil være brug for et stærkt LOF.
Sekretariatsleder for LOF’s landsorganisation, Per Paludan Hansen
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CORONA
Selvom ingen ønsker en krise, kan en uforudset situation være en mulighed for
udvikling. I LOF håndterede vi de mange udfordringer, coronakrisen medførte,
gennem et tæt samarbejde mellem landsorganisation og afdelingerne.
Coronakrisen lukkede ned for den traditionelle aftenskole og tvang os til at
tilpasse os de skiftende situationer og til at tænke nyt. Landsorganisationens
hovedfokus har været at styre LOF’s afdelinger og LOF som organisation sikkert
igennem. I forhold til afdelingerne har vi haft tre indsatsområder:
1.
At hjælpe de lokale afdelinger igennem nedlukning og genåbning
2.
At understøtte afdelingernes evne til at omstille virksomheden til digitale
platforme og udendørsaktiviteter
3.
At sikre kursusaktivitet i sommeren og i efteråret
Nedlukning og genåbning
I forhandlingerne om en kompensationsordning til aftenskolerne skabte
formand for LOF’s landsorganisation, Kim Valentin, politisk opmærksomhed om,
hvilke behov aftenskolerne løser, og hvilke forhold vi arbejder under.
Kompensationsordningen betød, at vi kunne sikre, at vores undervisere modtog
løn for de planlagte aktiviteter, og at deltagerne kunne få refunderet
deltagergebyret.
Landsorganisationen opfordrede afdelingerne til at få underviserne til at
engagere sig i LOF under nedlukningen. Underviserne har for eksempel stået for
omsorgsopkald til deltagerne. Flere steder har underviserne bidraget med idéer
til udendørsaktiviteter og onlineundervisning. Vores deltagere modtog hele
vejen igennem god information.
Omstilling til digitalisering
Som en del af kompensationsordningen blev det tilladt at gennemføre
onlineundervisning. Nogle afdelinger gennemførte for eksempel online
sprogkurser eller stillede videoer til rådighed med hjemmetræning. Vi var
opmærksomme på, at underviserne havde en særlig rolle i denne
omstillingsproces. Landsorganisationen udbød derfor kurser for underviserne i
at producere og bruge små film i undervisningen. Vi afviklede også kurser i zoom
for undervisere, der ønskede at tilegne sig didaktiske og tekniske kompetencer i
forhold til onlineundervisning.
Den styrkede relation og modet på onlineundervisning førte til et nyt og
innovativt udviklingsprojekt, nemlig vores online sommerhøjskole. Højskolen
tiltrak deltagere og samarbejdspartnere fra hele landet og blev afviklet med stor
professionalisme. Også som organisation er vi blevet mere digitale.
Landsorganisationen har afholdt møder med skoleledere og formænd på Teams,
ligesom vi har gennemført flere webinarer. Onlineformatet har gjort det muligt
for flere at deltage.
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Afdelingernes vilje til at udnytte de digitale muligheder har betydet, at vi
kunne give vores deltagere et undervisningstilbud. Som organisation har
digitaliseringen styrket samarbejdet. Nogle afdelinger har afviklet egne
årsmøder digitalt. De digitale mødeformer vil fortsætte som et supplement til
fysiske møder og fællesskaber.
Sikre kursusaktiviteten i sommer og efterår
LOF’s fællesskaber er vigtige for vores deltageres mentale og fysiske
sundhed. Mange af vores kernekunder har ikke alternativer til LOF’s trygge
aktiviteter. Landsorganisationens fokus var derfor at få gang i aktiviteten, så
snart det blev muligt. Vi udviklede koncepter for udendørsaktiviteter så som
”Natur og suppe.” Vi videreformidlede også de gode eksempler fra afdelinger,
der udbød aktiviteter hen over sommeren. LOF har i sommeren 2020 haft
mere aktivitet end andre somre.
Videndeling
Vi valgte tidligt at prioritere deling af viden og information i alle led. Det er
sket på jævnlige skoleledermøder på Teams i nyhedsbreve og via mails til
formænd og skoleledere. Afdelingerne er således året igennem blevet
informeret om de politiske forhandlinger om kompensation og genåbning
samt om de sundhedsmæssige retningslinjer. Vi oprettede siden lofnet.dk/
corona, hvor vi samler de relevante informationer. Siden indeholder også
tekster, som afdelingerne kunne bruge til at kontakte deltagere og
undervisere. Landsorganisationen har opfordret til, at afdelingerne hele året
igennem holdt kontakten til deltagere og undervisere.
Skoleledermøderne har givet mulighed for afklaring i forhold til de
sundhedsmæssige og praktiske foranstaltninger. På møderne har vi oplevet
gensidig inspiration til at udvikle aktiviteter og sparring i forhold til at
udnytte kompensationsordningerne.
Samlet set kom LOF godt igennem den første del af coronakrisen. Vi har
været dygtige til at samle og gøre brug af de erfaringer, vi har gjort os
undervejs. Denne viden skal sammen med vores organisatoriske fællesskab
bruges til at få os godt i gang igen i tiden efter corona.

ORGANISATORISK KONSOLIDERING
Coronakrisen har gjort det tydeligt, at vi er fælles om både udfordringer og
løsninger i LOF. Selvom det ikke har været muligt at afvikle de fysiske træf og
møder, vi havde planlagt, er vi i løbet af 2020 kommet tættere på hinanden
som organisation. Et vigtigt arbejde, som corona satte på pause, er vores vej
mod en ny struktur, som skal sikre, at vi i fremtiden udnytter vores ressourcer
bedst muligt.
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Et fremtidssikret LOF
Hvordan fordeler vi bedst muligt de samlede ressourcer i LOF, hvis vi skal sikre
en god balance mellem drift, markedsføring og udviklingsarbejde? Hvordan
kan vi samarbejde om at fastholde LOF’s nationale tilstedeværelse og skabe
mere aktivitet? Det er nogle af de overvejelser, der ligger bag tankerne om at
udvikle en ny struktur i LOF. Arbejdet blev sat i gang i 2019. Her analyserede
vi, hvordan vi bedst kan samarbejde om de administrative opgaver og frigive
ressourcer, så der bliver mere overskud til udvikling af aktivitet. Vi diskuterede
også alternativer til den struktur, vi har i dag.
På baggrund af analysearbejdet i 2019 præsenterede forretningsudvalget i
efteråret 2020 et forslag til en ny struktur i LOF. Forslaget indebærer, at der
etableres 8-12 regionale centre. Centrene skal varetage de opgaver, vi med
fordel kan samarbejde om så som økonomistyring og administration.
Samtidig skal den lokale forankring og lokalkendskabet sikres. Modellen for
en ny struktur i LOF skal findes i fællesskab. Derfor blev forslaget debatteret
på LOF’s Årsmøde den 19. september 2020. Kommentarerne fra årsmødet
blev indarbejdet i et revideret forslag. Det er vigtigt for landsorganisationen,
at alle i organisationen får mulighed for at drøfte forslaget og få indsigt i
planerne for det videre arbejde. Derfor inviterede vi til tre fysiske møder i
efteråret. Møderne måtte desværre aflyses på grund af corona. Arbejdet med
et fremtidssikret LOF kræver rolige organisatoriske rammer. Derfor
genoptages arbejdet ifølge den nuværende plan i efteråret 2021.

Samarbejdet med CMD handler om konstruktiv involvering af unge i politik
samt om at skabe en bedre dialog på tværs af de politiske partier.
I februar 2020 blev der for anden gang holdt ”Folkemøde” i Kenya. CMD
afviklede i samarbejde med DLDP det første Folkemøde i Kenya i 2019.
Inspirationen kommer fra Folkemødet på Bornholm, hvor repræsentanter for
CMD har deltaget. People Dialogue Festival (PDF), som den kenyanske
udgave af Folkemødet hedder, er godt på vej til at blive en tradition nu. PDF
har givet den kenyanske befolkning mulighed for at komme i kontakt med
politikerne på nye måder. Lige som i Allinge er Folkemødet i Kenya ramme
om politiske dialoger. Det er usædvanligt i et land, hvor politik ellers
hovedsageligt består af politikeres enetaler. Folkemødet i Kenya er virkelig en
festival – fuld af kultur, musik og politik.
I Sydafrika styrker DLDP det lokalpolitiske arbejde i samarbejde med landets
største oppositionsparti, Democratic Alliance. Democratic Alliance er ligesom
Venstre medlem af Liberal International. Samarbejdet mellem DLDP og
Democratic Alliance fokuserer på politisk ansvar i det lokale demokrati. Partiet
kan give Venstre inspiration til kampagner og fundraising. Fra dansk side
bidrager Venstre og DLDP med gode eksempler på, hvordan man kan arbejde
med lokalpolitik baseret på 100 års erfaring med at sidde for bordenden ude i
kommunerne.
I 2020 lagde corona en dæmper på aktiviteterne i DLDP – ikke mindst på
udvekslinger mellem Danmark og Afrika. Det er dog lykkedes at gennemføre
en hel del fysiske og særligt online aktiviteter i både Kenya og Sydafrika. DLDP
og partnerorganisationerne greb de udviklingsmuligheder, det gav, at alle
blev bedre til at udnytte de digitale platforme til møder og samarbejder. Efter
en tilvænningsperiode er det nu ikke så svært at få fremtrædende politikere til
at tale sammen på tværs af Kenya, Sydafrika og Danmark. DLDP og
partnerorganisationerne ser dog frem til igen at kunne udveksle projekter og
erfaringer ansigt til ansigt.

Samarbejde med Venstre
LOF’s 75-års jubilæum og Venstres 150-års jubilæum har gjort både LOF og
Venstre mere bevidste om vores fælles rødder. ”At være liberal handler om at
give det enkelte menneske de bedste muligheder for at få det bedste ud af sit
liv i fællesskab med andre”. Sådan udtrykker sekretariatsleder i LOF’s
landsorganisation, Per Paludan Hansen det i artiklen Viden er det bedste
våben i Venstres medlemsblad, Liberalt Overblik. Artiklen beskriver hvordan
og hvorfor, fremsynede Venstrefolk forberedte stiftelsen af LOF allerede
under Anden Verdenskrig. I samme artikel beskriver LOF’s formand Kim
Valentin styrken i, at LOF kan tage informationer og politiske emner op og
gøre dem brugbare i hverdagen gennem aftenskolens aktiviteter.

ASA
I løbet af 2020 blev de sidste afdelinger flyttet fra administrationssystemet
DOFO til ASA. ASA er et tidssvarende og sikkert system, der er udviklet til
aftenskolerne i et samarbejde mellem LOF, AOF, DOF, FOF og Fora.
Landsorganisationen har prioriteret højt at få alle afdelinger godt i gang med
at bruge ASA. Alle skoleledere og andre ASA-brugere har fået en grundig
introduktion programmet. Introduktionen er blevet fuldt op med fysiske
kurser og webinarer. Vi har også holdt webinarer med fokus på
finanssystemet Business Central, som er indbygget i ASA.

DLDP – udfordringer og muligheder i en verden med corona
LOF’s landsorganisation deler sekretariat med DLDP, som vi har et godt
samarbejde med. Venstre har oprettet DLDP med det formål at fremme
flerpartidemokrati i udviklingslande. Siden 2011 har DLDP samarbejdet med
organisationer og partier i Afrika. I 2020 har DLDP koncentreret sig om
samarbejder i Kenya og i Sydafrika.
DLDP’s største og ældste engagement er med Centre for Multiparty
Democracy (CMD), som er en paraplyorganisation for politiske partier i Kenya.
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ASA indeholder funktioner, som ikke fandtes i DOFO, så som tilbagebetaling
ved aflyste hold. Andre funktioner, som fandtes i DOFO, vil blive tilføjet
løbende.
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I 2020 blev det store ønske om at få tilføjet UnderviserNet i ASA efterkommet.
På de velbesøgte webinar har underviserne også bidraget med forslag til
forbedringer. UnderviserNet bliver nu brugt af alle de afdelinger, der ønsker
det.

ET BÆREDYGTIGT LOF
Landsorganisationen fokuserer på at skabe et stærkt LOF, der er bæredygtigt
både som virksomhed og som organisation. Derfor understøtter vi på flere
måder udviklingen af LOF’s lokale bestyrelser. På lofnet.dk findes en række
værktøjer til bestyrelsesudvikling. De er samlet under overskriften ”Sammen ind
i fremtiden” (SIF). Værktøjerne bruges for eksempel til at få klarhed over roller
og kompetencer og rummer idéer til at tiltrække flere frivillige kræfter. SIFmaterialet er frit tilgængeligt for de afdelinger, der selv ønsker at arbejde med
bestyrelsesudvikling. Værktøjerne bruges også af landsorganisationens
konsulenter til kurser og individuelle besøg hos afdelingerne. Vores mulighed
for at afvikle bestyrelseskurser og udviklingssamtaler har været begrænsede i
2020. Det er dog sket i begyndelsen af året og i efteråret. I de øvrige måneder
har vi understøttet kompetenceudviklingen i LOF’s bestyrelser på webinarer og
onlinemøder.
Materialet kan findes på lofnet.dk under menupunktet ”Bestyrelse”.
Velkomsttilbud
Det er vigtigt, at alle nye skoleledere og formænd får en god start i LOF. I 2020
har vi gennemført introduktionsmøder med nye skoleledere enten fysisk eller
telefonisk. Vi ønsker at gøre endnu mere for at sikre, at vores nyere ledere får et
solidt fundament at starte på. Landsorganisationen er derfor i gang med at
styrke vores indsats over for formænd og skoleledere.

SERVICE TIL DE LOKALE AFDELINGER
Landsorganisationens ambition er at yde den bedst mulige service og
rådgivning til LOF’s afdelinger. Vi understøtter blandt andet afdelingerne i form
af videndeling, netværk, inspiration til udvikling samt rådgivning om
personalejura. Gennem vores kurser, webinarer og personlig sparring bidrager
vi også til, at skoleledere og bestyrelsesmedlemmer får de værktøjer, de skal
bruge i deres daglige virke.
Corona
Coronasituationen har krævet, at LOF jævnligt har måttet omstille sig til nye
forhold og navigere i helt ukendte områder. Det har stillet store krav til de
enkelte afdelinger såvel som til landsorganisationen. I 2020 har vi alle løbende
måttet udvikle de kompetencer, situationen krævede.
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Ansøgninger om kompensation for tabt deltagerbetaling har været en
væsentlig opgave for mange LOF-afdelinger i det forgangne år.
Landsorganisationen har hjulpet afdelingerne med at søge
kompensation og med at aflægge regnskab. Vi har gennemgået
procedurerne på webinarer, givet telefonisk rådgivning og udsendt
vejledninger i email.
Coronasituationen affødte et stort behov for oplysning og
videndeling. Landsorganisationen har prioriteret en hurtig
videreformidling af alle væsentlige nyheder og informationer på vores
område. Derfor har vi holdt skoleledermøder jævnligt over Teams, lige
som vi har informeret i emails, i nyhedsbreve og på lofnet.dk. På siden
lofnet.dk/corona har vi samlet alle relevante informationer og
dokumenter så som de gældende regler, vejledninger til
kompensationsansøgninger, Kulturministeriets hyrdebrev til
kommunerne. Menupunktet indeholder også tekster, som
afdelingerne har brugt i henvendelser til undervisere og deltagere.
Kurser og webinarer
At drive og udvikle en moderne aftenskole kræver mange forskellige
kompetencer. Formålet med landsorganisationens kursusvirksomhed
er både at styrke afdelingernes færdigheder og at understøtte den
videndeling og inspiration, der finder sted afdelingerne imellem. I
2020 havde vi et akut behov for at udvikle vores kompetencer, så vi
bedst muligt kunne komme igennem de udfordringer, corona gav os.
Samtidig havde vi planlagt kurser og konferencer, der ikke kunne
gennemføres. Vi var derfor hurtige til at omstille vores kursusplan, så
indholdet i kurser og webinarer modsvarede situationens behov.
Da den første nedlukning kom, valgte mange afdelinger at fortsætte
undervisningen online. Derfor udbød landsorganisationen et kursus i
Zoom. Fokus var både på, hvilke tekniske muligheder, programmet
indeholder og på, hvilke didaktiske metoder, man skal kende, når man
underviser online. Nedlukningen skabte også et behov for at
producere videoer til hjemmetræning og fjernundervisning. Derfor
udbød vi et kursus i film- og videoproduktion. Kurserne i brugen af
Zoom og i at producere videoer blev hurtigt fyldt op af blandt andre
LOF’s undervisere. For landsorganisationen var dette en ny målgruppe
og en meget givende måde at få kontakt til underviserne på.
I september og oktober gennemførte landsorganisationen to kurser,
der gav bestyrelsesmedlemmer inspiration til at udvikle aktiviteter
indenfor temaet FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vores
arbejde med temaet er nærmere beskrevet i afsnittet om
udviklingsarbejde.
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ASA-kurser og webinarer har også fyldt godt i kursuskalenderen i 2020. Året
igennem har vi også udbudt webinarer om Umbraco, Facebook, SEO og
nyhedsbreve. Alt i alt har landsorganisationen holdt 71 kurser og webinarer i
2020.
I 2020 igangsatte landsorganisationen arbejdet med at udvikle vores tilbud til
afdelinger om kompetenceudvikling. Formålet er at tydeliggøre, hvilke
kompetencer det kræver at være henholdsvis bestyrelsesmedlem, formand
eller skoleleder i en moderne, fremtidssikret aftenskole og at gøre det muligt
at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer gennem nytænkende
kursusudbud. Dette arbejde fortsætter i 2021.
Netværk og sparring
Selvom vores afdelinger har forskellige størrelser, vilkår og profiler, har vi stor
glæde af gensidig inspiration. Landsorganisationen organiserer derfor
netværk på områder, hvor vi kan se en fordel i at samarbejde om
aktivitetsudvikling og markedsføring. Flere afdelinger har tidligere arbejdet
med udvikling af aktiviteter i det fri. Dette arbejde fik et skub, da samfundet
igen åbnede for, at aktiviteter kunne gennemføres udendørs. LOF’s første
onlinehøjskole udsprang af et netværk, der fokuserede på onlineundervisning.
Både udendørsaktiviteterne og højskolen er nærmere beskrevet i afsnittet om
udviklingsarbejde.
Videndeling
Deling af viden, inspiration og erfaringer er med til at gøre LOF til en stærk
organisation. Derfor vægter vi videndeling, erfaringsudveksling og formidling
højt. Det sker til vores kurser, møder og konferencer, ligesom vi mellem disse
samler information og sparring i mails til formænd og skoleledere.
Organisationens gode eksempler, nyheder og anden information sendes ud i
sekretariatets nyhedsbreve. Facebookgruppen for skoleledere har i 2020
været flittigt brugt til inspirationsdeling og hurtig afklaring af spørgsmål til
skoleledere og sekretariatet. I 2020 havde vi brug for, at alle aktive LOF’ere fik
indsigt i myndighedernes udmeldinger og i, hvordan vi som organisation
forholdt os til de udfordringer, der fulgte med de skiftende situationer. Derfor
valgte vi, at vores nyhedsbreve ikke skulle deles op i målgrupper, som vi
tidligere har gjort.
Fra marts 2020 har vi udsendt LOFnyt cirka hver anden uge. LOFnyt modtages
af alle skoleledere og bestyrelsesmedlemmer samt af interesserede
undervisere og partnere. Information, der udelukkende er relevant for
skoleledere og formænd, er blevet videreformidlet via mails og Teams-møder.
Som noget af det første efter nedlukningen koncentrerede vi os om at styrke
afdelingernes kommunikation med aftenskolens deltagere.
Landsorganisationen oprettede siden lof.dk/inspiration.
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Her samlede vi materiale til hjemmetræning og andre aktiviteter i hjemmet.
Formålet var at servicere de deltagere, der ønskede at være aktive hjemme.
Indholdet på siden kunne også bruges af afdelingerne i deres
kommunikationsarbejde. Landsorganisationen har året igennem understøttet
afdelingernes kommunikation i form af præfabrikerede nyhedsbreve og
facebookopslag. Afdelingerne kunne også finde forslag til kommunikation til
undervisere og deltagere på lofnet.dk/corona.
KREATIVITET OG INNOVATION I LOF’s UDVIKLINGSARBEJDE
Coronanedlukningen skabte et afsavn hos LOF’s deltagere. Det er tydeligt, at vores
aktiviteter og fællesskaber har stor værdi for den gruppe af deltagere, der ikke er
aktive andre steder, og som ikke tager del i så mange andre fællesskaber. Som
oplysningsforbund var vi derfor særligt forpligtiget til at tilrettelægge trygge
aktiviteter, så snart det blev muligt. I 2020 omstillede vi vores udviklingsarbejde til
at fokusere på onlineaktiviteter, udendørsaktiviteter og sommeraktiviteter.
Samtidig arbejdede vi videre med at udvikle idéer inden for temaet FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling. Landsorganisationens udviklingsarbejde sker
i tæt samspil med LOF’s afdelinger.
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Folkeoplysningen har meget at byde ind med i forhold til at konkretisere
verdensmålene. Faktisk er folkeoplysning i sig selv et udtryk for bæredygtighed,
sagde Thorleif Jonasson, generalsekretær i FN-forbundet, da han gav en
introduktion til temaet på Idétræf. Han blev suppleret af
Thomas Ravn, direktør for avisen ”Verdens bedste nyheder.” Thomas Ravn
italesatte, at selvom der er mange udfordringer, er der også masser af håb, og der
er meget, organisationer som LOF kan gøre. Det blev bekræftet i den efterfølgende
workshop, hvor LOF’erne identificerede, hvilke udfordringer LOF kan være med til
at løse. Workshoppen blev til mange konkrete aktivitetsforslag, der kan bidrage til
arbejdet for bæredygtig udvikling. Forslagene vil blive videreformidlet, så vi kan få
gavn af hinandens kreativitet.I september og oktober arbejdede vi videre med at
konkretisere verdensmålene. Det skete på to kurser i henholdsvis Hirtshals og
Nyborg. Formålet med kurserne var at give LOF’s bestyrelsesmedlemmer
inspiration til at udvikle aktiviteter. På de to kurser fik deltagerne redskaber til at
identificere deres egne konkrete mål og til at finde interessante
samarbejdspartnere. Vores arbejde med verdensmålene vil fortsætte i 2021.
Natur og suppe
Da samfundet åbnede for aktiviteter udendørs, var LOF klar med konceptet ”Natur
og suppe.” ”Natur og suppe” er et gå-hold med en guide. Inspirationen til
aktiviteten kommer fra netværket ”ABC for mental sundhed.”
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På turen inspireres deltagerne til at tale sammen ved hjælp af dialogkort. Holdet
afsluttes med fællesspisning. Idéen til ”Natur og suppe” i LOF udsprang af et
netværk for afdelinger, der udviklede aktiviteter med fokus på samvær og
fællesskab udendørs. 13 LOF-afdelinger deltog i netværket. Det resulterede i 18
hold med i alt 126 deltagere. Projektet blev støttet af Velliv Foreningen. I dag er
indsatsen videreført i tiltaget ”NATUR-lige fællesskaber.”
Online højskole: ”6 danske kulturhistorier” og ”Kunstruten”
I foråret 2020 udviklede seks afdelinger og landsorganisationen et nyt og
innovativt online højskoleformat nemlig en LOF online sommerhøjskole. Højskolen
fit titlen ”6 danske kulturhistorier”. Via programmet Zoom inviterede højskolen
deltagerne med til Geopark Odsherred, Gurre Slot, Hammershus, Vikingeborgen
Fyrkat, middelalderens Viborg og til Grundtvigs grav i Køge. Ligesom på en
traditionel højskole blev deltagerne en del af et læringsfællesskab, der også bestod
af morgensang, morgengymnastik og diskussion af dagens tema. Højskolen
samlede deltagere fra hele landet i en tid, hvor få havde mulighed for rejse, og hvor
mange sad alene. En af højskolens styrker var, at den kunne markedsføres og
udbydes i fællesskab – også af de afdelinger, der ikke var med i planlægningen.
Højskolen banede dermed vejen for en ny måde at arbejde med markedsføring på.
Udadtil synliggjorde højskolen, at LOF er en landsdækkende organisation, der har
kapacitet til at afvikle større, professionelle onlinearrangementer.
Salgsmæssig blev sommerhøjskolen ikke den store succes. Konceptet gav os dog
nogle værdifulde erfaringer i forhold til samarbejde, markedsføring og afvikling af
større onlinearrangementer. Disse erfaringer har været basis for et nyt
højskoleprojekt; ”Kunstruten”, der blev udviklet af de samme seks afdelinger.
”Kunstruten” blev markedsført i december 2020 og fandt sted i februar og marts
2021. Her oplevede vi så stor en succes, at højskolen blev udsolgt. Vi gentog derfor
højskolen, der også anden gang blev udsolgt med 300 deltagere.
I begyndelsen af 2020 afviklede vi finalen i Jysk mesterskab i foredrag og debat i
Kolding. Her løb Mette Borchert Vahlun med førstepræmien med sit foredrag om at
være ung med diagnoser. Arrangementet gav de involverede afdelinger erfaring
med afvikling af større arrangementer, ligesom vi fik erfaring med at samarbejde
med medier. JM i foredrag og debat gav LOF god synlighed. Projektet var blandt
andet finansieret af midler fra Kulturministeriets folkeoplysende udviklingspulje.
Derudover modtog LOF Kolding-Vejen 18.500 kroner fra Kolding Kommunes
folkeoplysende udviklingspulje. Jyllands-Posten bidragede til projektet med
annoncer og omtale i deres trykte avis samt i avisens digitale udgave.
VANEBRYDERNE
Coronanedlukningen medførte, at nogle af vores planlagte udviklingsaktiviteter
blev udskud. Det gælder VANEBRYDERNE Ung, som vi fik en bevilling til af DFS i
2019. LOF Holstebro og LOF Vordingborg er klar til at arbejde videre med at
etablere VANEBRYDER-hold for en yngre målgruppe.
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LOF Vordingborg holdt et opstartsarrangement, men aktiviteten blev ikke sat i
gang på grund af corona. LOF Jammerbugt indgår i et større projekt under
titlen Idrætsstafetten. Også dette projekt blev udskudt til 2021.
Partnerskaber
Den mentale sundhed øges, når man tager del i meningsfulde aktiviteter
sammen med andre. Coronanedlukningen understregede endnu engang, at
LOF’s fællesskaber og aktiviteter er vigtige for vores deltageres mentale
sundhed. Derfor er LOF fortsat en del af partnerskabet ”ABC for mental
sundhed”. Netværket består af kommuner, patientforeninger,
oplysningsforbund og andre organisationer, der bidrager til at styrke
danskernes mentale sundhed. Gennem ”ABC for mental sundhed” får vi
adgang til ny viden, professionelt markedsføringsmateriale og til givende
samarbejder. Landsorganisationen ønsker at inspirere afdelingerne til at tage
kontakt til kommunen og andre organisationer, der er en del af netværket
lokalt med henblik på at udvikle lokale aktiviteter.
LOF har et godt samarbejde med Jyllands-Posten. Den landsdækkende avis er
meget interesserede i arrangementer, der kan tilbydes til medlemmerne af
Jyllands-Postens læserklub ”Mit jp.dk”. I 2020 samarbejdede vi om LOF’s online
sommerhøjskole, der fik en flot annoncering i avisen.
Lokalforeningspuljen
Landsorganisationen forvalter lokalforeningspuljen, der giver støtte til
udvikling af de lokale afdelingers organisation og aktiviteter. I 2020 fik 19
afdelinger støtte fra puljen. Midlerne blev primært tildelt til udvikling af nye
kursuskoncepter, aktiviteter for nye målgrupper og til tiltag, der styrker
afdelingernes interne kompetencer. På grund af corona blev hovedparten af
aktiviteterne udsat til 2021. I alt blev 295.574 kroner fordelt til LOF’s afdelinger.
Midlerne i lokalforeningspuljen stammer fra spillehalsmidlerne, som folketinget
besluttede at fordele til oplysningsforbundene. Puljen forvaltes på vegne at
Slots-og Kulturstyrelsen.

PROFILERING OG SYNLIGHED
I 2020 har vi udviklet markedsføringen af LOF’s aktiviteter og øget synligheden
af vores organisation på flere måder. Det er blevet tydeligt, at markedsføring er
en fælles indsats.
Det gælder både i den enkelte afdeling, hvor bestyrelsesmedlemmer såvel som
undervisere er vigtige aktører i forhold til at skabe synlighed om LOF og
afdelingens aktiviteter. Det gælder også for LOF som organisation. I 2020 har
landsorganisationen og seks afdelinger for første gang markedsført en aktivitet
i fællesskab – nemlig vores online sommerhøjskole.
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I løbet af 2020 udviklede flere afdelinger onlineaktiviteter, der var relevante for
deltagere andre steder i landet. I december indgik vi derfor et samarbejde med
designbureauet Assembly og deres partner StudioFrost. Samarbejdet blev til et digitalt
katalog med alle onlinetilbud i hele LOF. Kataloget er blevet markedsført i fællesskab
på sociale medier, i lokalaviser, i nyhedsbreve og på LOF’s hjemmesider.
Sommerhøjskole
LOF’s online sommerhøjskole ”6 danske kulturhistorier” var et vellykket projekt, der
opstod i samarbejde mellem landsorganisationen og seks LOF-afdelinger. Det er første
gang nogensinde, vi har arbejdet så tæt sammen om markedsføringen af en fælles
aktivitet. Sommerhøjskolen fik sit eget grafiske udtryk, som blev brugt på
hjemmesiderne, i et fælles nyhedsbrev og i en annoncekampagne på Facebook.
Højskolen fik flot presseomtale i lokale medier og stor synlighed i Jyllands-Posten.
Markedsføringsmaterialet var tilgængeligt for alle LOF-afdelinger. Fordi højskolen
foregik online, gav det mening, at LOF-afdelinger i hele landet gjorde højskolen synlig
for potentielle deltagere. Samtidig fik også de LOF-afdelinger, der ikke havde
arrangeret højskolen, mulighed for at tilbyde borgere i deres kommuner et flot
produkt.
Nyhedsbreve og hjemmesider
Flere afdelinger har skruet op for brugen af nyhedsbreve. Nyhedsbrevet har vist sig
som en effektiv kanal til at holde deltagerne informerede på, ligesom det er en vigtig
måde at skabe tryghed og nærvær hos den vigtige målgruppe af mennesker, der
kender os i forvejen. Dette arbejde har vi understøttet gennem flere webinarer. I 2020
blev det muligt at segmentere nyhedsbrevene i forhold til deltagernes postnummer. Vi
gjorde det også muligt for afdelingerne af kopiere nyhedsbreve fra en fællesmappe i
Umbraco. Landsorganisationen har jævnligt produceret nyhedsbreve, som
afdelingerne har kopieret, tilrettet og sendt ud.
Hjemmesiden er vores vigtigste markedsføringskanal. Det blev tydeligt i 2020, hvor
programmer trykt før nedlukningen ikke var retvisende. For at øge synligheden af
LOF’s hjemmesider understøtter landsorganisationen afdelingernes arbejde med
søgemaskineoptimering. I november og december arbejdede en
virksomhedspraktikant med at analyse flere afdelinger og indtaste SEO i Umbraco. SEO
kræver en kontinuerlig indsats. Vi holdt derfor et webinar om SEO for at ruste
afdelingerne til selv at varetage dette arbejde.
Billeder og videoer skaber liv på hjemmesiden. Videoer er også effektive i
markedsføringen, da videoer er medvirkende til at give deltageren et indtryk af en
aktivitet eller en underviser. I 2020 blev det muligt at sætte videoer ind direkte på
holdteksten og på underviserens egen side via ASA. Videoerne kan komme fra
YouTube eller fra Facebook. Vi har derudover optimeret siden med undervisere, så den
fremstår professionelt, når man lægger den ud i et facebookopslag. For at udnytte det
potentiale der er i videoer, har landsorganisationen holdt kurser i videoproduktion.
Målgruppen for kurserne var LOF’s undervisere.
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Presse
LOF har stor betydning for mennesker og lokalområder. Derfor er de fleste lokale
medier glade for LOF. I 2020 har lokalaviser bragt historier om vores jubilæum og
om genstarten af vores aktiviteter. Vi understøtter afdelingernes arbejde med
presse gennem skabeloner og fælles pressemeddelelser, der i tilrettet form bliver
optaget i mange lokalaviser.

SIKRE ORDENTLIGE RAMMER FOR LOF’s VIRKSOMHED
Coronanedlukningen har været medvirkende til at skabe politisk bevidsthed om,
hvilke behov vi dækker hos vores deltagere og i de lokalsamfund og samarbejder, vi
er til stede i. Samtidig er det også blevet tydeligt for politikerne, hvilke forhold, vi
generelt arbejder under, og hvilke udfordringer det giver os. I 2020 har
landsorganisationen i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
arbejdet strategisk på at skabe bedre rammer for folkeoplysningen generelt. Fokus
for arbejdet er at ændre reglerne for det kommunale tilskud i folkeoplysningsloven.
Kompensation
I foråret 2020 lykkedes det som bekendt at sikre folkeoplysningen en aftale om
kompensation. Aftalen sikrer aftenskolerne 90 procent af den tabte
deltagerbetaling. Aftalen har både været med til at sikre aftenskolernes økonomi og
gjort det muligt for de lokale afdelinger at fastholde deres undervisere under
nedlukningen. LOF’s formand og sekretariatsleder har i samarbejde med DFS
bistået Slots og Kulturstyrelsen med udmøntningen af de politiske aftaler.
I fællesskab med de øvrige oplysningsforbund har LOF sikret, at alle kommuner
udbetaler tilskud for den aktivitet, der var planlagt, men som ikke kunne
gennemføres på grund af nedlukningen. Kulturministeren har ligeledes opfordret
kommunerne til at se bort fra nogle af de gældende tilskudsregler. Mange
kommuner har været imødekommende overfor aftenskolerne.
LOF’s landsorganisation har været med til at lægge pres på de kommuner, der i
første omgang ikke var opmærksomme på Kulturministerens opfordring.
Samarbejde med biblioteker
Den oplyste borger er en forudsætning for demokratiet. Derfor har
landsorganisationen og DFS fortsat arbejdet med at styrke de lokale samarbejder
mellem aftenskoler, biblioteker og kulturhuse. Danmarks Biblioteksforening og DFS
udgav i startet af 2020 kataloget Fremtidens oplyste lokalsamfund. Kataloget
indeholder eksempler på, hvilke aktiviteter, man kan samarbejde om, og hvordan
rammerne for samarbejdet kan sættes på en måde, der tager hensyn til de
forskellige parters styrker og formål. LOF Nordvestsjælland er nævnt i kataloget
med afdelingens fire dages sommerhøjskole, som blev arrangeret i samarbejde med
menighedsrådene og bibliotekerne.
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Inspirationshæftet beskriver også, at LOF Nordvestsjælland og bibliotekerne
samarbejder om debatarrangementer i Kalundborg Kommune. LOF Skanderborg
er nævnt for afdelingens kursus i kreativ skrivning, der blev udbudt i samarbejde
med Skanderborg Kommunes Biblioteker.
Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening har desuden
opfordret alle kommuner til at lave udviklingsplaner for folkeoplysningen i deres
område. Inspirationshæftet er derfor også sendt til alle kommuner og
lokalpolitikere.

FVU OG OBU
I 2020 har tre afdelinger tilbudt FVU. I 2020 var det muligt at gennemføre FVUundervisning online. Landsorganisationen vil støtte de afdelinger, der ønsker at
tilbyde FVU i fremtiden. De skoler, der har driftsoverenskomst for FVU og OBU,
har under hele nedlukningen kunnet gennemføre deres aktivitet som
fjernundervisning.
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Landsstyrelsen for LOF's landsorganisation 2020-2021
Formand

Kim Valentin

Valgt af Venstre

Anders G. Christensen

Hans Andersen

Næstformand

Lars K. Møller

Valgt af Venstres Ungdom

Sarah Sand Nielsen

Årsmødevalgte

Britta Leth

Ninna Weise Petersen

Claus Kronborg

Jette Kristensen

Nina Uhland

Rasmus Hoffmann-Hansen

LOF’s sekretariat

Per Paludan Hansen
Medarbejderrepræsentant

Kristian Snerle

Valgt af afdelingsfællesskaber

Aage Larsen + pr 01. januar 2021 Jannie Sauer
+ pr. 01. maj 2021 Birthe Tindbæk Bredo (Bornholm)

Bent Christoffersen (Ballerup, Familieskolen, Furesø, Rudersdal, m.fl.)

Louise Fisker (Egedal, Frederikssund, Gribskov, Slangerup, Øresund)

Inge Lise Dyrkjær Larsen (Egedal, Frederikssund, Gribskov, Slangerup,
Øresund)

Jytte Skovgaard (Roskilde-Greve)

Flemming Petersen (Guldborgsund, Lolland-Falster, Storstrømmen)

Christian Federspiel (Faxe, Haslev, Køge, Ringsted, Stevns, Vordingborg)

Helle Jacobsen (Slagelse, Sorø)

Bente Andersen + pr. 01. februar 2021 Karin Dahl (Nordvestsjælland,
Holbæk-Lejre)

Linda Søgård Jensen (Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Sydfyn, Langeland, Vestfyn
og Østfyn)

Anders Jessen (Syd, Toftlund)

Knud Mønsted (Juelsminde, Kolding/Vejen, Trekanten)

Lotte Højmark Tang (Billund, Sydvest)

Ulla Lynge Hansen (Djursland, Langå, Skanderborg-Odder-Horsens)

Karsten Villadsen (MidtVest, Midtjylland, Skive)

Jan Vestergaard (Mariagerfjord/Rebild, Vesthimmerland, Himmerland)

Henrik Boye Christensen (Holstebro-Struer-Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Thy/
Mors)

Hanne Richter (Jammerbugt, Nord, Frederikshavn)
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LOF’s repræsentation i eksterne udvalg, råd m.m. 2020-2021

Landsorganisationens personale 2019 - 2020

ASA konsulentgruppe

Jacob Kofoed
ASA Styregruppe

Per Paludan Hansen
Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse

Per Paludan Hansen (Formand)



Per Paludan Hansen, sekretariatsleder



Thea Stauning Breuer, kontoradministrator



Signe H. Damkjær, kommunikationskonsulent


Ellen Schrøder Hansen, virksomhedspraktikant i SEO – november og
december 2020

Dansk Folkeoplysnings Samråds repræsentantskab

Kim Valentin

Lars K. Møller

Per Paludan Hansen
Dansk Folkeoplysnings Samråds kontaktudvalg indenfor forberedende
voksenundervisning, ordblindeundervisning og kompenserende
specialundervisning

Kristian Snerle
Foreningen Nordens repræsentantskab

Kim Valentin



Kaj Ove Jørgensen, bogholder



Jacob Kofoed, It-konsulent


Bent Nicolajsen, organisationskonsulent i LOF pr. 1. september.
Projektleder i DLDP


Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent



Kristian Snerle, jurist og organisationskonsulent. På barsel fra 1. maj 2021

Förbundet Nordisk Vuxenupplysnings styrelse

Nina Uhland, ledamot Danmark
Oplysningsforbundenes Fællesråd

Per Paludan Hansen (Som sekretariatsleder)
Samarbejdsudvalget for idræt, ungdom og oplysningsforbund m.m.

Per Paludan Hansen (Som sekretariatsleder)
Venstres hovedbestyrelse

Kim Valentin

Lars K. Møller
Venstres udviklingsudvalg

Per Paludan Hansen
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