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LYST TIL FORANDRING
Livet er fyldt med forandringer, ændringer og skift.  
Det er en uomgængelig del af det at leve – også for Fora. 

Lyst til forandring giver styrke og levedygtighed.  
Vi skal give lyst til det nye, så forandring bliver til 
forvandling – vi skal skabe lyst til forandring.
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STRATEGI

STÆRKE MEDLEMSFORENINGER OG -SKOLER

Fora er med sine 150 medlemsforeninger og -skoler et stærkt forbund,  
så længe foreninger og skoler er stærke og bæredygtige i bred forstand.  
Det er de, når de strukturelle, økonomiske og organisatoriske rammer  
er optimale, og når foreninger og skoler udvikler sig i takt med tiden,  
giver svar på ændringer i omverdenen og tiltrækker nye folk og målgrupper.

Fora skal finde og udnytte medlemmernes potentialer og arbejde for at 
give foreningerne lyst til at udvikle sig og skabe forandring.
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INDSATSER

Det skal være sjovere og lettere at lave folkeoplysning.  
Det er det, når rammer og vilkår giver optimale betingelser, 
og når foreningers og skolers indre liv giver plads til 
forandring og udvikling i takt med tiden. 

Fora skal arbejde med:
•  at rydde administrative, økonomiske og

lovgivningsmæssige barrierer af vejen
• forenings- og skoleudvikling
• påvirkning af uddannelses- og kulturpolitik.

1. LETTERE AT VÆRE FORENING OG SKOLE
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Vi forstår bæredygtighed bredt både for Fora og for 
borgeren. Det vedrører både klimaperspektivet, og det 
økonomiske, det sociale og det mentale. Fora skal have 
bæredygtige foreninger, der i en bred forstand inspirerer 
til en mere bæredygtig verden. 

Fora skal udvikle:
•  en bæredygtighedspolitik, der udtrykker klare

holdninger og inspirerer til handling og aktiviteter
i foreninger og skoler

•  projekter, der viser vejen og inspirerer til at gøre
verdensmål til hverdagsmål.

2. BÆREDYGTIGHED

Foras foreninger og skoler skal være aktuelle og relevante 
i deres aktiviteter og udbud, uanset om man har 
uddannelse og dannelse som formål, eller man arbejder 
for at udbrede og understøtte kreativitet, sundhed og 
livskvalitet.

Vi skal favne nye former for frivilligt engagement og slå 
bro mellem den enkelte og fællesskabet. 

Fora skal arbejde med:
•  at udvikle nye aktivitetstyper, der tiltrækker nye

målgrupper
•  at favne nye organiseringsformer
•  at vores kommunikation bliver stærkere visuelt

og understøtter både vores kerneaktiviteter
og vores strategiske ambitioner.

3. NYE AKTIVITETER OG MÅLGRUPPER
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HANDLINGER
VI VIL ARBEJDE MED STRATEGIEN PÅ FLERE MÅDER

•  Vi deler inspiration og etablerer netværk mellem
medlemmerne af Fora

•  Vi arbejder for at opbløde stive strukturer og rammer
for folkeoplysningen og fællesskaberne gennem
interessevaretagelse og politisk påvirkning

•  Vi giver vores stemme vægt og vores aktiviteter boost
gennem bedre og mere markant synlighed

•  Gennem udviklingsprojekter afprøver vi nye ideer
og nye sammenhænge

•  Vi opsøger nye partnere og etablerer nye samarbejder
lokalt, nationalt og internationalt

•  Vi udvikler, udnytter og udbreder digitale muligheder
og aktiviteter

•  Vi fokuserer på nye målgrupper, nye frivillige,
og nye møde- og organiseringsformer.
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EGNE NOTER
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