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Strategien gælder for fem år: 1. januar 
2012 – 1. januar 2017. Den uddybes med 
1-årige handleplaner, der beskriver de 
mere konkrete aktiviteter i det pågæl-
dende år, som skal bringe DFS frem mod 
de strategiske målsætninger.

Det strategiske arbejde i DFS foregår 
løbende og i det daglige arbejde og tager 
højde for udviklingen efterhånden, som 
den foregår. Vi skal asfaltere, mens vi 
kører. 

At ”asfaltere, mens vi kører” betyder, 
at både de strategiske mål og de årlige 
handleplaner formentlig skal justeres 
undervejs, efterhånden som vi bliver klo-
gere på, i hvilken retning vi skal bevæge 
os. Derfor tages målene op til revision 

mindst en gang årligt når næste handle-
plan udarbejdes.

Strategien sætter retningen for arbejdet 
i årene fremover i DFS, både i repræsent-
antskabet, i bestyrelsen, i sekretariatet, 
i arbejdsgrupper og underudvalg og i de 
råd, nævn mv., hvor DFS er repræsen-
teret.

Strategien præsenterer først en vurde-
ring af den strategiske situation for DFS 
ved indgangen til 2012. Dernæst præsen-
teres DFS’ mission, vision og værdier, 
og der opstilles strategiske målsætnin-
ger for strategiperioden. Til sidst følger 
overvejelser over, hvordan de nødven-
dige ressourcer tilvejebringes for at nå 
målsætningerne.
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Den strategiske situation for folkeoplys-
ningen og for DFS ændrer sig i takt med, 
at samfundet ændrer sig. DFS’ situation, 
handlemuligheder og udfordringer er ikke 
de samme nu, som de var for 10, 30 eller 
50 år siden. For at vurdere den stra-
tegiske situation er det derfor nødvendigt 
at se på, hvilke tendenser der er i sam-
fundet lige nu, og hvilke forventninger vi 
har til udviklingen i de kommende år.

Vi forventer, at samfundets udvikling i de 
kommende år vil være præget af nogle 
hovedtendenser, der i overvejende grad 
giver modvind til folkeoplysningen og DFS. 
I korte træk er det vores vurdering, at 
hovedtendenserne handler om følgende:

•	 Øget	globalisering,	konkurrence	og	in-
dividualisering vil præge alle dele af sam-
fundet – mere eller mindre
•	 Løse	og	midlertidige	fællesskaber,	der	
ofte kun er elektroniske, får større og 
større betydning
•	 Overfladisk	 kommunikation	 erstatter	
substans og fordybelse
•	 Stat	 og	 kommune	 vil	 fortsat	 afkræve	
nytteværdi og noget-for-noget i forhold 
til støtte og bevillinger
•	 Samtidig	vil	der	stadig	blive	 lagt	mest	
vægt på formelle, faglige og målbare 
kompetencer

Men samtidig er der en svagere strøm 
af modtendenser, som folkeoplysningen i 
højere grad kan knytte an til: 

•	 Substans	og	sammenhængskrav
•	 Aktivt	demokratisk	medborgerskab	
•	 Forståelse	 for	 behovet	 for	 sociale,	
personlige og kommunikative og andre 
”bløde” kompetencer
•	 Efterlysning	af	fysiske	fællesskaber

Folkeoplysningens muligheder ligger i at 
knytte an til modtendenserne, fordi de i 
højere grad er i overensstemmelse med 
folkeoplysningens værdier. Men samti-
dig må folkeoplysningen ændre, tilpasse 
og udvide metoder og aktiviteter for at 
kunne appellere til nutidens borgere. Hvis 
folkeoplysningen er i stand til at gennem-
føre drastiske ændringer på dette felt, 
kan vi blive et attraktivt tilbud for borgere 
og samfundsgrupper, der på den ene eller 
anden måde ønsker andet og mere, end 
hovedtendenserne kan tilbyde.

I det fremtidsscenarium for folkeoplys-
ningen har DFS et opgave, der handler 
om at understøtte folkeoplysningens ak-
tører. Mens det er folkeoplysningens ker-

neopgave at give mennesker redskaber 
til at begå sig i den tid og i det samfund, 
de lever i, er det DFS’ kerneopgave at 
bidrage til at gøre folkeoplysningens ak-
tører i stand til at virke i den tid og det 
samfund, de lever i.

Det vil vi gøre med udgangspunkt i en for-
skelligartet skare af medlemsorganisa-
tioner:

•	 Forskellige	 typer	 organisationer:	 a)	
oplysningsforbund;	 b)	 skoleformer;	 c)	
foreninger
•	 Forskellige	størrelser
•	 Forskellig	vægt	mellem	ansatte	og	fri-
villige
•	 Forskellige	aktivitetstyper:	a)	den	frie,	
klassiske,	 folkeoplysning;	b)	brobygning/
voksen-	 og	 efteruddannelse;	 c)	 oplysn-
ingsformidler

DFS står stærkt rustet til at løse op-
gaven, men kan på væsentlige punkter 
blive styrket i de kommende år. Der er 
muligheder der i højere grad skal udnyt-
tes og der er trusler, vi som organisa-
tion	må	håndtere.	En	analyse	af	styrker,	
svagheder, muligheder og trusler, vil give 
et billede af den strategiske situation DFS 
som organisation står i.

Styrker
DFS’ styrke er først og fremmest kred-
sen af medlemsorganisationer. Medlems-
organisationerne udviser generelt et 
stor engagement i DFS’ arbejde. De 
repræsenterer tilsammen en mangfol-
dighed, der viser bredden i folkeoplys-
ningen i Danmark. Mange af medlemsor-
ganisationerne er kendt og anerkendt 
i offentligheden for deres arbejde og 
repræsenterer et folkeligt engagement, 
som involverer en meget stor del af 
landets borgere. På den baggrund kan 
DFS tale med betydelig vægt og har da 
også en position i samfundet som offent-
lighedens og civilsamfundets talerør i en 
række bestyrelser, nævn, råd, mv. 

DFS står stærkt som samlende organi-
sation for folkeoplysningen i Danmark og 
fungerer, på trods af mangfoldigheden i 
medlemskredsen, som fælles talerør for 
branchen.

På trods af begrænsede ressourcer, 
rummer DFS stor viden om sit felt og har 
en historisk erfaring med borgerinvol-
vering og foreningsdemokrati. Det bunder 
i opbygget viden og erfaring i medlemsor-
ganisationerne gennem mange år, men 
også en arbejdende og engageret be-
styrelse, et fleksibelt organiseret sekre-
tariat med stærke kompetencer og faste 
økonomiske rammer i form af årlige bevil-
linger.
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Med 70 år på bagen har DFS en historisk 
legitimitet når det drejer sig om danske 
demokratiske værdier. Vi har et solidt 
netværk til beslutningstagere på alle 
niveauer og til toneangivende og rele-
vante aktører i samfundsdebatten. 

Svagheder
Svaghederne ved DFS er modsat også 
en stor afhængighed af medlemsorgani-
sationernes engagement og opbakning. 
Engagementet	 varierer	 meget	 mellem	
de enkelte medlemsorganisationer, og er 
naturligt nok størst hos de organisatio-
ner, der er repræsenteret i bestyrelsen.

Mangfoldigheden i medlemskredsen er 
en styrke, men også en svaghed. Den 
kan give sig udtryk i manglende sammen-
hængskraft og interessemodsætninger. 
Det kan også give en uklar profil af DFS i 
omverdenen og i medlemskredsen. F.eks. 
står DFS ikke lige stærkt som primær 
referenceorganisation hos alle medlems-
organisationer.	 Også	 i	 omverdenen	 har	
DFS et forholdsvis svagt ’brand’. 

Der er stor afstand fra DFS’ bestyrel-
sen og sekretariat til den lokale, folke-
oplysende aktivitet. Det skyldes tildels at 
DFS er paraplyorganisation, som ikke har 
lokale afdelinger. Det er dog et område, 
der kan prioriteres højere. 

Sekretariatet er lille, hvilket bl.a. giver en 
sårbarhed i forhold til at dække alle rele-
vante kompetencer. 

Muligheder
Mulighederne for DFS ligger især i at 
samle medlemsorganisationerne om 
fælles dagsordener, fælles udviklings- og 
dokumentationsarbejde og fælles kam-
pagner. 

DFS kan i langt højere grad udnytte de 
muligheder, der ligger i at være offent-
lighedens og civilsamfundets talerør ved 
at sætte folkeoplysningspolitiske dags-
ordener. Med afsæt i vores historiske 
legitimitet kan DFS i højere grad sætte 
dagsordener i aktuelle debatter om 
demokrati, både national og internatio-
nalt, og bringe samfundsaktuelle dagsor-
dener ind i DFS. 

Det er vigtigt at have nogen ”at gungre 
sammen med”, og DFS kan i højere grad 
udnytte sit solide netværk og udvikle kon-
takterne til egentlige partnerskaber med 
andre civilsamfundsorganisationer.  Der 
ligger muligheder for at styrke økono-
mien gennem øget ekstern finansiering 
og	projektfinansiering,	bl.a.	i	EU	og	i	nor-
disk regi, som bl.a. kan finansiere midler-
tidig tilknytning af relevante kompetenc-

er	 i	 sekretariatet.	 Erfaringerne	 fra	 de	
meget forskellige medlemsorganisation-
er kan udnyttes til at skabe udvikling og 
fornyelse.

Trusler
Truslerne handler især om risikoen for 
manglende opbakning fra medlemsorga-
nisationer eller manglende sammen-
hængskraft blandt medlemsorganisation-
erne. Truslen kan komme fra manglende 
ressourcer hos nogle medlemsorgani-
sationer til at tage del i DFS’ aktiviteter. 
Den kan også komme af, at udviklingen 
og fornyelsen i de enkelte medlems-
organisationer sker i forskelligt tempo. 
Det er også en trussel, at bestyrelse og 
sekretariat på den ene side og baglandet 
på den anden ikke har samme ambitions-
niveau når det handler om forandring 
og	 fornyelse.	 Et	manglende	 kendskab	 til	
andre medlemsorganisationers vilkår og 
funktion kan også medvirke til manglende 
forståelse og dermed mindsket sammen-
hængskraft.

En	 udefra	 kommende	 trussel	 er	 om-
skiftelige politiske strømninger på Chris-
tiansborg. Folkeoplysningen optræder 
ofte i skåltaler, men sjældent når der 
skal deles penge ud. Stemningen om-
kring folkeoplysningens samfundsmæs-
sige rolle og nytte kan nemt skifte i en 
negativ retning, godt hjulpet på vej af 
New Public Management i ministerierne. 
Folkeoplysningen er et svært område at 
beskrive og skrive ind i den nye ministe-
rielle forståelse. Vi er afhængige af den 
holdningsbaserede forvaltningstradition, 
som er ved at forsvinde. Både manglende 
politisk bevågenhed og negativ opmærk-
somhed kan have som konsekvens, at 
den offentlige finansiering af folkeoplys-
ningen	 og	 DFS	 kommer	 i	 fare.	 Udnyttes	
mulighederne for ekstern finansiering 
i videre udstrækning, kan der være en 
trussel i at organisationens perspektiv 
skævvrides i jagten på finansiering.
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Mission
- det laver DFS
DFS er brancheorganisation for folke-
oplysningen i Danmark. Som sådan var-
etager DFS folkeoplysningens interesser 
udadtil, medvirker til at synliggøre folke-
oplysningens rolle i samfundet og tilby-
der medlemsorganisationerne rådgivning 
og støtte til udvikling samt netværk og 
fælles læring. 

DFS er et talerør for det civile samfund i 
den offentlige debat og overfor såvel den 
offentlige som den private sektor.

Vision
- det vil DFS
DFS vil opnå anerkendelse og legitimitet 
som talerør for det civile samfund ved at 
være en aktiv, synlig og kompetent aktør 
i samfundet.

DFS’ vil være en drivende kraft for 
medlemsorganisationerne i deres ud-
vikling af organisationsformer og akti-
viteter inden for den frie folkeoplysning, 
af uddannelsesaktiviteter og af opgaven 
som oplysningsformidler. 

DFS vil forbedre vilkårene for folkeoplys-
ning i Danmark væsentligt og sørge for at 
folkeoplysningens værdier anerkendes i 
omverdenen.

Værdier
- sådan er DFS
DFS er en organisation båret af følgende 
felt af værdier:

•	 Engagement og gejst er drivkraft i ar-
bejdet i medlemsorganisationer, be-
styrelse og sekretariat
•	 Mangfoldighed og fællesskab blandt 
medlemsorganisationerne giver DFS 
styrke og gennemslagskraft
•	 Samarbejde, åbenhed og videndeling i 
DFS er en forudsætning for organisation-
ens styrke
•	 Saglighed og relevans i DFS’ arbejde 
tilfører folkeoplysningen værdi og giver 
organisationen troværdighed
•	 Initiativ, kreativitet og nytænkning i 
DFS skal sikre folkeoplysningens udvikling 
og succes på langt sigt
•	 Ansvarlighed og bæredygtighed i for-
valtningen af vores virke og økonomi

Strategiske indsatsområder 
2012-2017
Med udgangspunkt i mission, vision og 
værdier vil DFS i strategiperioden arbej-
de på følgende fire strategiske indsats-
områder:
 
•	 DFS	vil	varetage	medlemmernes inte-
resser overfor beslutningstagerne
•	 DFS	 vil	 yde	 relevant	medlemsservice 
af høj kvalitet
•	 DFS	vil	medvirke	 til	 innovation og ud-
vikling af folkeoplysningen
•	 DFS	vil	være	en	aktiv	folkeoplysnings-
politisk samfundsdebattør

Strategiske målsætninger 
2012-2017
Den overordnede strategiske målsæt-
ning for DFS i strategiperioden er at be-
væge sig fra en konsensusorganisation 
der primært stiller sig til rådighed for 
medlemsorganisationerne, til at blive en 
debatskabende organisation, der også in-
spirerer og udfordrer medlemsorganisa-
tionerne og har en holdning til samfunds-
udviklingen generelt.

Inden for hvert af fire indsatsområder 
har DFS defineret nogle overordnede 
strategiske målsætninger for strategi-
perioden. 

Interessevaretagelse
Med det overordnede formål at skabe 
bedre adgang og lige muligheder for 
borgernes deltagelse i folkeoplysningen, 
er den klassiske interessevaretagelse 
og lobbyvirksomhed overfor beslutnings-
tagerne fortsat en kerneydelse for DFS. 
DFS vil fortsætte og udbygge indsatsen i 
forhold til at påvirke beslutningstagere på 
alle relevante niveauer med det formål at 
forbedre vilkår og rammer for medlems-
organisationerne.

De strategiske mål er dels at forbedre 
de økonomiske rammer for udvikling og 
gennemførelse af den konkrete, lokale 
folkeoplysende aktivitet, dels at opnå 
repræsentation eller netværks-
kontakter i alle relevante meningsdan-
nende og besluttende fora.

For at nå disse målsætninger er det vig-
tigt, at DFS er en stærk og synlig aktør. 
DFS vil engagere sig i folkeoplysnings- 
uddannelses- og kulturpolitik lokalt, na-
tionalt og internationalt. DFS vil styrke 
koordinationen med og mellem medlem-
sorganisationerne om interessevar-
etagelsen. DFS vil også søge at styrke 
samarbejdet med andre civilsamfunds-
organisationer, udbygge kontaktnettet 
i kommunerne, bl.a. ved hjælp af lokale 
samråd, og udvikle dokumentationsmate-
rialet om sektorens betydning. 
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Medlemsservice
Det er ikke DFS, men medlemsorganisa-
tionerne, der udfører folkeoplysning. Det 
er DFS’ rolle at understøtte dette arbej-
de. DFS vil sikre, at alle medlemsorgani-
sationer har udbytte af at være medlem 
af organisationen. Derfor prioriteres en 
medlemsservice af høj kvalitet og i et 
bredt udbud målrettet de forskellige typ-
er medlemsorganisationer.

Det strategiske mål er, at medlemsor-
ganisationerne oplever et udbud af vel-
beskrevne konsulent- og serviceydelser, 
som er relevant, overskueligt og mål-
rettet, samt at medlemsorganisationerne 
i stigende grad benytter sig af ydelserne. 

For at nå denne målsætning vil DFS un-
derstøtte de forskellige medlemsorgani-
sationer i deres arbejde på hvert deres 
felt og være i løbende dialog med alle 
typer medlemsorganisationer og jævn-
ligt systematisk undersøge organisation-
ernes behov for konsulent- og service-
ydelser.  Det kan eksempelvis handle om:

•	 Rådgivning,	 netværk,	 kurser	 og	 kon-
ferencer
•	 Analyse	og	information
•	 IT-ydelser	og	indkøbsaftaler
•	 Finansiering	til	udviklingsprojekter

Innovation og udvikling
Tendenserne i samfundet kræver dras-
tiske ændringer i måden at drive folke-
oplysning på. DFS vil udvikle sin rolle som 
inspirator og facilitator af innovation og 
udvikling i medlemsorganisationerne.

Den strategiske målsætning er, at skabe 
kompetenceudvikling og nyskabelser i 
medlemsorganisationernes måder at ar-
bejde og organisere sig på.
 
For at nå denne målsætning, vil DFS vise 
vejen ved bl.a. at udvikle egne møde- og 
konferenceformer, udvide brugen af digi-
tale muligheder mv. DFS vil også facilitere 
udvikling af foreningsorganisering, me-
toder og aktivitetstyper i form af kompe-
tenceudvikling, videndeling og netværk på 
tværs af medlemsorganisationer. 

Folkeoplysningspolitisk samfundsdebat-
tør  
At være et talerør for civilsamfundet 
kræver, at DFS i højere grad engage-
rer sig i og tager initiativ til aktuelle 
brede samfundsdebatter om demokrati, 
ytringsfrihed, sammenhængskraft, in-
tegration, bæredygtighed mv. ud fra en 
folkeoplysningspolitisk synsvinkel, der 
går på tværs af partipolitiske holdninger, 
både nationalt og internationalt. 

Den overordnede strategiske målsæt-
ning er, at DFS aktivt indgår i samfunds-
debatten og opnår anerkendelse og legiti-
mitet bredt som et talerør for det civile 
samfund. På den baggrund bliver DFS en 
organisation, som politikere, medier m.fl. 
naturligt henvender sig til.

For at nå denne målsætning skal DFS 
overvåge den aktuelle samfundsdebat 
og søge anledninger til at argumentere 
for værdien af fysiske fællesskaber, for-
dybelse, værdien af bløde kompetencer, 
læring for læringens skyld og andre af 
folkeoplysningens værdier. Det kan f.eks. 
være i form af debatindlæg, høringssvar, 
interviews, kronikker mv. i talte, trykte 
og elektroniske medier, i form foredrag, 
paneldeltagelse, undervisning, forestil-
linger mv. DFS skal søge at udbygge sin 
repræsentation i besluttende og tone-
angivende organer og mere aktivt gøre 
brug af de repræsentanter, vi allerede 
har.

Ressourcer
Visionen og de strategiske målsætning-
er er udtryk for en ambitiøs strategi for 
DFS for de kommende fem år. Der er tale 
om ambitioner, som vi ikke kan nå med de 
ressourcer, organisationen i dag besid-
der i form af økonomiske og materielle 
samt menneskelige ressourcer. Det be-
tyder, at der er en strategisk udfordring 
i at strække og supplere ressourcerne.

Ressource-strækket	 skal	 i	 strategiperi-
oden ske ved et øget fokus på udbyttet af 
de aktiviteter, der sættes i værk. Der skal 
også være fokus på at bringe alle rele-
vante menneskelige ressourcer i spil i 
opgavevaretagelsen. Begge dele kan bl.a. 
ske gennem en mere bevidst og systema-
tisk projektstyring af aktiviteterne og ved 
at udnytte fordelene ved en flad, demo-
kratisk organisering.

Ressource-supplementet	 skal	 ske	
gennem et øget fokus på muligheder for 
ekstern finansiering. Der skal være et 
strategisk fokus på fundraising. Det kan 
ske ved at igangsætte eller medvirke i 
projekter, der finansieres af puljer o.lign. i 
ind-	og	udland.	Og	det	kan	ske	ved	at	søge	
sponsorater og samarbejdspartnere til 
konkrete projekter, der kan bidrage med 
finansiering, naturalier eller frivillig ar-
bejdskraft. Desuden skal DFS have øje for 
de muligheder for indtægtsdækket virk-
somhed, der dukker op i kraft af det ar-
bejde, vi i forvejen udfører. 
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