
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



MEDLEMSYDELSER

 Konsulentbistand i lovgrundlag, skoledrift 
og foreningsledelse

 Kurser for ledere, lærere og
bestyrelsesmedlemmer

 Aftenskolehåndbog
 Puljer til udvikling
 Medlemsblad og nyhedsbreve
 Dækning af lovpligtige forsikringer

COPY-DAN kopi-aftale
 Lønudbetaling og hjælp til bogføring
 Gratis administrationssystem
 Gratis hjemmeside og support
 Hjælp til print og layout
 Faglig vejledning inden for musik og 

kultur, handicap og specialundervisning,
sundhed og bevægelse, IT og 
kommunikation.

 Netværk og møder
 Hjælp til udvikling af projekter/koncepter
 Hjælp ved start af ny aftenskole

Bliv medlem af DOF
Som medlem af DOF bliver din aftenskole en del af et landsforbund, 
der arbejder for at gøre det nemt og spændende at drive en aftenskole. 

Det gør vi primært på to måder:
• direkte hjælp til din aftenskole og 
• arbejde for bedre rammer for aftenskoler i Danmark

Den direkte hjælp giver vi ved at stille it-værktøjer til rå-
dighed, give rådgivning, inspiration, viden, projektstøtte 
og netværk til medlemsskolerne. 

Rammerne for aftenskoler forbedrer vi ved at påvirke 
embedsværk og politikere – både lokalt og nationalt. Vi 
hjælper for eksempel gerne med at afklare spørgsmål 
med din kommune.

Et medlemskab af DOF giver således meget mere 
retur end det kontingent, foreningen betaler. Alene den 
automatiske forsikringsdækning tjener for de fleste 
medlemmers vedkommende pengene hjem.

Som medlemmer optages folkeoplysende foreninger/
skoler, der er uafhængige af partipolitik, og som kan 
tilslutte sig Dansk Oplysnings Forbunds formål.

Det er ikke et krav, at medlemsskoler benytter DOF 
som en del af skolens navn.

DOF er et af Danmarks største oplysningsforbund med 
mere end 260 medlemsskoler. 

Kontakt os gerne, så vi kan fortælle mere. Vi deltager 
gerne i eksempelvis et bestyrelsesmøde og svarer på 
spørgsmål.



DOF’s profil
Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for 
frie selvstændige foreninger/skoler, som partiuaf-
hængigt arbejder for folkeoplysning i Danmark og i 
udlandet.

DOF 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 ud-
brede folkeoplysning på et frit og neutralt grundlag 
– uafhængigt af partipolitik. 

Den dag i dag er DOF’s udgangspunkt i aftensko-
lerne selv gennemsyrende for kulturen i landsfor-
bundet, hvor aftenskolernes hverdag er centralt for 
vores tilgang, og alle mødes i øjenhøjde.

I dag består vi af omkring 260 små og store aften-
skoler og er dermed en af landets største folkeoply-
sende landsorganisationer.

Dansk Oplysnings Forbunds primære indtægtskil-
de er tilskud fra udlodningsmidlerne i lighed med 
AOF, FOF, LOF og Fora. Sammen med disse forbund 
arbejder vi løbende på at forbedre aftenskolernes 
vilkår i Danmark.

Vores medlemsskoler arbejder på at give delta-
gerne 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 vores hensigt 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 folkeop-
lysningsloven og tilgrænsende love.

LANDSMØDE
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.

LANDSSTYRELSE OG UDVALG
Landsstyrelsen består af repræsentanter fra 
DOF’s fem regionskredse. Der er nedsat et for-
retningsudvalg, og desuden en række faglige 
udvalg med repræsentation fra landssty-
relse og skolerne. Som medlem af Dansk 
Oplysnings Forbund er en skole automatisk 
og uden ekstra udgift medlem af pågældende 
regionskreds, der udpeger medlemmerne af 
landsstyrelsen.

SEKRETARIAT
DOF’s sekretariat ligger i Roskilde, men vi 
lægger vægt på at møde skolerne på jeres 
hjemmebane, på bestyrelsesmøder eller på 
aftenskolernes kontorer.

WWW.DANSKOPLYSNING.DK
DOF’s arbejde er i høj grad baseret på udny-
ttelse af it. Sådan sikrer DOF’s hjemmeside, 
at medlemsskolerne kan finde de vigtigste, 
basale oplysninger om organisationen på 
www.danskoplysning.dk, der også rummer et 
særligt medlemsnet kun for medlemsskolernes 
medarbejdere.

ORGANISATION
...................................................................................................................................................................................



”Århus Kunstakademi er et glad medlem af DOF, da det giver adgang til en 
lang række fordele for os. Vi har altid en sparringspartner tæt på i DOF’s 
sekretariat, når vi har brug for viden og input til at håndtere de særlige reg-
ler, som eksisterer inden for folkeoplysende voksenundervisning. Det giver 
en god tryghed i den daglige drift. Vi bliver altid mødt af en hjælpsomhed 
og velvilje hos sekretariatets medarbejdere. Medlemskabet giver os også 
mulighed for at møde en række kolleger på kurser og workshops, som står 
med de samme udfordringer og opgaver, som os. Det giver inspiration til 
videreudvikling og styrker vores forening.”

- Marianne E. Gasbjerg, rektor på Århus Kunstakademi

”Som medlem af DOF oplever vi vores forening som en del af et fællesskab 
og noget større. Det giver os en stor tryghed i vores daglige virke. Både i 
form af kvalificerede svar i tvivlsspørgsmål, gode råd samt akut og lang-
sigtet hjælp.

Driftsfunktioner som løn og it er som medlem af DOF stort set selvkøren-
de, og har vi den mindste lille usikkerhed, klares det med et telefonopkald. 
Konsulenterne sidder altid klar og er ovenikøbet yderst imødekommende og 
venlige!!”

- Ulrik Schou, skoleleder på DOF Helsingør Aftenskole

”Vi kunne ikke se os selv i et andet landsforbund. Det skyldes til dels, at min 
forgænger var med til at starte DOF. Men det er også vigtigt, at DOF er for 
frie og uafhængige aftenskoler – ikke mindst i forhold til partipolitik. 

I DOF får vi rådgivning, vejledning og support om snart sagt alt. Indi-
mellem før vi når at bede om det. Det har været ekstra tydeligt her under 
Corona-nedlukningen.

Vi har også en række gode og givende netværk i DOF, hvor vi kan udveksle 
ideer og erfaringer med hinanden. Og så har vi det rigtig hyggeligt, når vi 
mødes!”

- Lisbeth Lunding, skoleleder i DOF Paarup Aftenskole
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Vores medlemmer 
siger …


