Medlemsfordele

Medlem af DOF
Læs om Dansk Oplysnings Forbund
– og fordelene ved at være medlem!

Gratis it-redskaber til fx administration og hjemmeside
Rådgivning, kurser og efteruddannelse
Økonomisk støtte til udvikling og gratis forsikring
 Et stærkt fællesskab med en masse engagerede folkeoplysere





Bliv medlem af DOF
Et medlemskab af DOF giver meget mere retur end det kontingent,
foreningen betaler. Alene den automatiske forsikringsdækning
tjener for de fleste af pengene hjem.
Som medlemmer optages folkeoplysende foreninger/skoler, der er uafhængige af partipolitik, og
som kan tilslutte sig Dansk Oplysnings Forbunds
formål.
Inden optagelse indsendes oplysning om hvem, der
står bag foreningen/skolen, samt kopi af kommunens godkendelse og/eller tilskudstilsagn, vedtægter samt eventuelt kursusannonce eller -brochure.
De enkelte medlemsskoler kan benytte DOF i skolenavnet, hvis det er foranstillet og resten af navnet
ikke alene er et geografisk navn. Hent nærmere
oplysninger om retningslinjer for skolenavne.
Der henvises derfor til skoleoversigten på DOF’s
Landsorganisations hjemmeside www.danskoplysning.dk
Rekvirer nærmere oplysning om kontingent og de
økonomiske og praktiske fordele ved medlemskab.
DOF hjælper gerne med en konkret beregning af
kontingentydelse mv. ud fra skolens tal.

MEDLEMSYDELSER
 Konsulentbistand

i lovgrundlag, skoledrift
og foreningsledelse
 Kurser eller kursustilskud for ledere,
lærere og bestyrelsesmedlemmer
 Lederhåndbog
 Medlemssbladet Spektrum
 Dækning af lovpligtig forsikringer
 COPY-DAN kopi-aftale
 Lønudbetaling og regnskabsføringsbistand
 Gratis administrationssystem
 Gratis hjemmeside og support
 Hjælp til lay-out samt fotoillustrationer
 Favorable indkøbsaftaler vedr. software
 Faglig vejledning inden for musik og
kultur
 Vejledning vedr. 10% debat
 Assistance ved pressekontakt
 Hjælp til udvikling af projekter/koncepter
 Hjælp ved start af ny aftenskole

DOF’s profil
Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for
frie selvstændige foreninger/skoler, som partiuafhængigt arbejder for folkeoplysning i Danmark og i
udlandet.
Dansk Oplysnings Forbund blev stiftet i 1973 af
en række aftenskoler, foreninger og enkeltpersoner,
der havde et fælles ønske om at skabe et forbund
med det formål at udbrede folkeoplysning på et frit
og neutralt grundlag – uafhængigt af partipolitik.
I dag består Dansk Oplysnings Forbund af
omkring 240 såvel små som store aftenskoler og
et antal daghøjskoler og er dermed en af landets
største folkeoplysende landsorganisationer.
Dansk Oplysnings Forbund er anerkendt af
Undervisningsministeriet som landsorganisation,
og modtager i lighed med AOF, FOF, LOF og Fora
statstilskud.

Medlemsskolerne arbejder på at give det enkelte
menneske mulighed for dialog og engageret samvær
med andre mennesker og dermed skabe grundlag
for, at den enkelte kan udfylde sin plads i Danmarks
daglige liv.
Det er derfor hensigten at præge udviklingen
og være med til at udbygge og højne kvaliteten af
folkeoplysning i Danmark gennem selvstændige
initiativer og gennem et samarbejde mellem skoler,
som tilbyder voksenundervisning i henhold folkeoplysningsloven og tilgrænsende love.
Dansk Oplysnings Forbund arbejder for på
internationalt plan at styrke den mellemfolkelige
forståelse.

ORGANISATION

...................................................................................................................................................................................

LANDSMØDE

SEKRETARIAT

Landsorganisationen er opbygget med det
årlige landsmøde som øverste myndighed. På
mødet vælges en landsformand for to år ad
gangen. Hver medlemsskole har én stemme.

DOF’s sekretariat ligger i Roskilde, men konsulenterne lægger vægt på også at møde skolerne på deres hjemmebane, i bestyrelsesmøder
eller på aftenskolernes kontorer.

LANDSSTYRELSE OG UDVALG

WWW.DANSKOPLYSNING.DK

Landsstyrelsen består af repræsentanter fra
DOF’s fem regionskredse. Der er nedsat et forretningsudvalg, og desuden en række faglige
udvalg med repræsentation fra landsstyrelse
og skolerne. Som medlem af landsorganisationen Dansk Oplysnings Forbund er en skole
automatisk og uden ekstra udgift medlem
af pågældende regionskreds, der udpeger
medlemmerne af landsstyrelsen.

DOF’s arbejde er baseret meget på udnyttelse
af IT. Således sikrer DOF’s hjemmeside, at
medlemsskolerne kan finde de vigtigste,
basale oplysninger om organisationen på
DOF’s hjemmeside www.danskoplysning.dk,
der også rummer et særligt medlemsnet kun
for medlemsskolernes medarbejdere.

Aftenskolen styrker
vores samfund
Mere end 1 million kursister deltager i undervisning, foredrag og debat på Danmarks Aftenskoler hvert år.
Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning under Folkeoplysningsloven er at øge den enkeltes almene og
faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til
at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Folkeoplysningen bidrager til at skabe større livskvalitet for
borgerne. Grundprincipperne i folkeoplysningen bygger på
fællesskab, ligeværdighed, frivillighed, deltagerindflydelse
og medansvar for egen læring.

Den lokale forankring
Den lokale forankring spiller en afgørende rolle for folkeoplysningen. I flere af Danmarks byer er aftenskolen et
væsentligt samlingspunkt for borgerne, som her nyder godt
af hinandens viden og erfaringer såvel fagligt som socialt.
Folkeoplysningen udpeger personer til en række råd og
organer, der er forpligtet til at tage del i den offentlige debat.
Folkeoplysningen bidrager således til at fremme viden,
indsigt og forståelse af samfundsrelevante problemstillinger
såsom etiske overvejelser i forbindelse med genteknologi
eller rådgivning i komplicerede politiske spørgsmål f.eks.
vedrørende EU.
Folkeoplysningen sætter – i kraft af folkeoplysningslovens
krav om at 10% af det offentlige tilskud skal bruges til debatarrangementer – også en lang række væsentlige debatter
i gang lokalt. Ved at anvende dialogen som værktøj og ved
at være demokratisk i sin opbygning, bidrager folkeoplysningens rige og vidt forgrenede foreningsliv til at styrke
samfundets demokratiske udvikling.
Viden skaber engagement og er fundamentet for ansvarlige handlinger. Folkeoplysningen nærer frisind, tolerance,
fremsyn og en demokratisk indstilling til de udfordringer,
livet byder på.
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