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Om AOF
AOF er en folkeoplysende forening og sammenslutning af knap 100
afdelinger, der gennemfører kurser og uddannelsesaktiviteter i hele
landet. AOF er en værdibaseret medlemsorganisation.
Formålet er at sprede viden og forståelse om vores samfund og
kultur og dermed skabe et fundament for aktivt medborgerskab.
Formålet er også at styrke demokratiet i Danmark, og det sker med
udgangspunkt i AOF’s slogan: Viden, Udvikling og Samvær.
Hver uge dygtiggør tusindvis af voksne sig på AOF’s aftenskoler i alt
fra madlavning, Mellemøsten og maraton til spansk, spændingsromaner og skating. Samtidig modtager mange andre voksne undervisning hos AOF, så de bliver bedre til at læse, skrive eller regne.
Andre steder får indvandrere, flygtninge og udenlandske studerende danskundervisning. Og ordblinde er på kurser, så de får hjælp til
at skrive og læse i deres hverdag. AOF hjælper også unge og voksne
med at komme i uddannelse eller i beskæftigelse.
En stor del af AOF’s uddannelsesaktiviteter er i dag målrettet både
private og offentlige arbejdspladser. AOF underviser voksne i intern
kommunikation, kompetenceudvikling, sprog og it, så arbejdspladsen får et fagligt løft. AOF er i dag også en vigtig samarbejdspartner
for mange kommuner og foreninger, der bruger AOF’s nye platform
GoJoin, hvor borgerne kan dele viden og aktiviteter med hinanden.
AOF´s målgruppe er meget bred, men uanset hvad man underviser
i, så tager AOF udgangspunkt i den folkeoplysende tradition, hvor
undervisningen tilrettelægges ud fra deltagernes erfaringer, behov
og forudsætninger.
Se vores store udvalg på www.aof.dk
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Folkeoplysning
Hver uge deltager en stor del af Danmarks befolkning i folkeoplysende aktiviteter gennem AOF’s aftenskoler, som findes i næsten alle
kommuner.
Det kan typisk være:
Foredrag og debatarrangementer
IT og brug af digitale medier
Dansk/matematik
Sprogkurser
Kreative fag
Bevægelse og sundhed
Familieaktiviteter

Voksenuddannelse
AOF er en af Danmarks største udbydere af Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU).
FVU er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning, stavning og matematik. Uddannelsen er opdelt i trin, og man kan gå til prøve efter
hvert trin, men det er ikke et krav. Den afsluttende prøve svarer
til folkeskolens afgangsprøve og giver adgang til optag på en erhvervsuddannelse.
OBU er en særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at
afhjælpe voksnes læse- og stavevanskeligheder. Gennem undervisning forbedrer deltageren sine muligheder for at forstå og anvende tekster samt at skrive tekster og anvende relevante hjælpemidler. Undervisningen foregår på små hold med 2-6 deltagere
eller som eneundervisning.

Dansk for voksne udlændinge
I mere end 30 år har AOF arbejdet intensivt med undervisning af
voksne udlændige, og AOF’s sprogcentre er en vigtig medspiller,
når det handler om integration på arbejdspladserne og i det danske samfund.
AOF’s sprogcentre har danskuddannelse for udlændinge på alle
niveauer uanset uddannelsesbaggrund og erfaring. AOF’s sprogcentre gennemfører også modultest, indfødsretsprøven samt
medborgerskabsprøven.

Ledige og uddannelsessøgende
AOF har stor ekspertise i at skræddersy vejledningsforløb og uddannelse til den enkelte, der har behov for hjælp til at komme i
arbejde eller uddannelse. Vi tilbyder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

CV-skrivning
Uddannelsesafklaring
Netværks- og kommunikationstræning
Motivationsforløb og kompetenceafklaring
Jobcoaching
IT kurser
Læse- og skrivekurser
Kurser i personlig udvikling

Virksomhedsrettede kurser
AOF tilbyder uddannelsesaktiviteter målrettet private virksomheder og offentlige arbejdspladser. Den enkelte kan få en afklaring af egne kompetencer, og AOF leverer konkrete forslag til
målrettet opkvalificering.
AOF har mange års erfaring med at tilpasse kurser til den enkelte
virksomhed og til en konkret gruppe medarbejdere.
AOF har desuden specialiseret sig i at styrke trivslen på arbejdspladsen gennem arbejdet med motion og sundhedsfremmende
tiltag.
AOF er en fleksibel samarbejdspartner, der kan etablere kurser
med kort varsel og kan tilpasse sig lokale ønsker. Undervisningen
kan gennemføres i virksomheden eller i AOF’s lokaler.

Partnerskabsprojekter
AOF er drevet af ønsket om, at den enkelte borger tager ansvaret for sit eget liv og deltager aktivt og engageret i samfundet.
Derfor deltager AOF i en række samarbejdsprojekter mellem eksempelvis:
• Fagforeninger
• Kommuner
• Boligforeninger
• Ældreforeninger
AOF har bl.a. indgået flere partnerskabsaftaler med fagforbund
om en fælles uddannelsesindsats, etableret boligsociale projekter for kvinder med indvandrerbaggrund og startet demokratiprojekter for unge i folkeskoler og i erhvervsuddannelse.
Som samarbejdspartner tager AOF udgangspunkt i en idé eller et
ønske, og i fællesskab med en eller flere samarbejdspartner(e)
konkretiseres ideen eller ønsket, og der formuleres et projekt.
Herefter arbejdes der med finansieringsmuligheder, organisering, tilrettelæggelse og slutteligt med gennemførelse af projektet.

EU
AOF driver hjemmesiden www.europa-debat.dk, der består af
relevante europæiske diskussioner i blogunivers, på kurser og
events, der enten gennemføres af lokale AOF enheder eller vores samarbejdspartnere. Udover det afholdes der også debatarrangementer om EU rundt omkring i landet. Med podcasten AOF
Oplyser sættes der fokus på bl.a. EU, historie, kultur og samfund.
Podcasten kan høres på www.europa-debat.dk/podcast

AOF internationalt
AOF Danmark deltager i ABF Norden, der er en del af den nordiske
arbejderbevægelse. ABF Norden forsøger gennem sit arbejde at
styrke og udvikle værdier af samfundsmæssig, folkeoplysende
og kulturel karakter med udgangspunkt i solidaritet og fælles
ansvar for udvikling af civilsamfundet og det aktive medborgerskab. ABF Norden formidler og styrker kontakten mellem de lokale AOF enheder i de nordiske lande og selvstyreområder.
AOF Danmark er engageret i en række internationale netværk
bl.a.:
Solidar: www.solidar.org
Et europæisk netværk af NGO’er, der
arbejder for at fremme social retfærdighed i hele verden.

Geneveskolen: www.geneveskolan.org
Den internationale arbejderorganisation ILO har samlet fagforeningsfolk, og
Geneveskolen er en nordisk Folkehøjskole, der bl.a. arbejder for at styrke arbejdernes fællesskab og forståelse i det
nordiske samarbejde.
IFWEA: www.ifwea.org
En international organisation, der arbejder for udvikling af arbejdernes uddannelses- og organiseringsrettigheder.

