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VELKOMMEN TIL JER



Hvem er jeg

• Organisationskonsulent i LOF

• Uddannet jurist

• Tidligere landssekretær i VU

• Tidligere alle mulige organisatoriske poster i 
VU og V



Hvad er LOF så?







Hvem er LOF

• LOF (Liberalt Oplysnings Forbund) er stiftet af Venstre, Venstres Ungdom 
og Venstres Kvinder i 1945

• Baggrunden var at lave folkeoplysning, og på den måde inddrage borgerne 
i Danmark til at blive medlevende i det demokratiske samfund efter 
besættelsens fascisme

• Formålet er at give voksne mulighed for at lære nyt og udvikle sig hele 
livet, gerne i fællesskab med andre.

• En formand for en LOF lokalafdeling skal være medlem af Venstre, og 
halvdelen af bestyrelsen skal ligeledes være medlem af Venstre

• Vi er et landsdækkende oplysningsforbund med 62 lokalafdelinger i stort 
set alle landets kommuner

• I 2017 afholdt vores lokalafdelinger næsten 154.000 lektioner og foredrag, 
hvor cirka 88.000 personer deltog.



Hvad laver LOF
• Vi tilbyder aftenskoleundervisning til unge og 

voksne i bla. IT, sprog, sundhed, bevægelse og 
kreative fag, samt handicap undervisning

• Vi har undervisning for ordblinde og afholder 
forberedende undervisning for voksne, der har 
brug for at blive bedre til at læse, regne og 
skrive

• Vi arrangerer spændende foredrag og debatter 
om samfundsrelevante emner

• Vi bidrager til danskernes dannelse



Hvordan er LOF bygget op

• Meget lig Venstre og VU. Vi er bygget op nede 
fra.

• LOF består af:

a. Lokalafdelinger.

b. Afdelingsfællesskaber.

c. LOF’s landsorganisation.

• Alle afdelinger er selvstændige enheder.



Hvordan er en LOF afdeling bygget op

• Hver afdeling ledes af en bestyrelse, hvor 
halvdelen af medlemmerne og formanden 
skal være medlem af Venstre eller VU

• Hver afdeling har en skoleleder ansat.

• Skolelederen ansættes og afskediges af 
bestyrelsen

• Skolelederen er ansat fra mellem 4 timer om 
ugen til fuldtid. Dette er afhængig af hvor 
mange aktiviteter en afdeling har



Hvad laver en skolelder

• Skolelederen er den daglige leder

• Skolelederen ansætter og afskediger 
undervisere, fastlægger den kommende 
sæsons program, markedsfører aktiviteterne 
og holder styr på at alt kører som det skal



Økonomi

• LOFs økonomi er bygget således at deltagerne 
betaler 2/3 og vi modtager tilskud fra 
kommunen på 1/3

• Det er meget forskelligt hvor meget 
kommunerne rundt i landet yder af tilskud

• 10 procent af det kommunale tilskud skal 
bruges på debatskabbende aktiviteter. 
Såfremt dette ikke bliver brugt, skal pengene 
leveres tilbage igen



Afdelingsfællesskaber

• Formålet for afdelingsfællesskaber er:

• 1. at styrke samarbejdet mellem LOF’s afdelinger og mellem 
landsorganisationen og afdelingerne.

• 2. at give LOF bedre mulighed for at skabe gode tilbud til 
deltagerne.

• 3. at give LOF bedre mulighed for at udvikle nye tiltag, 
herunder partnerskaber med blandt andet kommuner.

• 4. at samarbejde om enklere løsning af administrative opgaver 
i LOF.

• Landsstyrelsen beslutter hvor mange afdelingsfællesskaber, der 
til enhver tid skal være. Hvert afdelingsfællesskab vælger 1 
medlem til landsstyrelsen.



Landsorganisation

• Landsstyrelsen består af:

• Formand.

• Næstformand.

• 6 medlemmer valgt på årsmødet.

• 1 repræsentant fra hvert afdelingsfællesskab samt en ekstra repræsentant 
for afdelingsfællesskaber, der har mere end 1/6 af landsorganisationens 
samlede aktivitet, målt i undervisningstimer.

• 2 medlemmer valgt af Venstres Landsorganisation.

• 1 medlem valgt af Venstres Ungdoms Landsorganisation.

• 1 ikke stemmeberettiget medarbejderrepræsentant.



Sekretariat

• Sekretariatet er etableret for at betjene 
afdelingerne med de ting de ikke selv kan løfte 
og for at støtte landsorganisationen. 

• Medarbejdere:

– https://lof.dk/lofdk/om-
lof/landsorganisation/sekretariat

https://lof.dk/lofdk/om-lof/landsorganisation/sekretariat


Hvad hjælper vi med?

• Support

• Marketing

• Hjemmesider

• Nyhedsbreve

• GDPR

• Organisationsopbygning

• Ansættelser/afskedigelser

• Juridiske tvister

• Problemer med kommunen

• Etablering af kommunale samråd

• Opretter samarbejder med eksterne samarbejdspartenere

• Styrer www.lof.dk og www.lofnet.dk

• Udgiver nyhedsbreve

http://www.lof.dk/
http://www.lofnet.dk/


Hvad hjælper vi med?

• Sikrer at der sker udvikling i afdelinger ved at 
afholde udviklingssamtaler

• Lobbyerer for at skaffe LOF bedre vilkår

• Afholder kurser, årsmøde og Idetræf

• Samarbejder med de andre oplysningsforbund



Hvad kan en Venstre lokalforening 
bruge LOF til?

• Arrangere relevante kurser til at uddanne deres 
bestyrelse og forening

• Arrangere relevante foredrag for at gøre alle klogere

• Samarbejde om debatter frem mod næste 
folketingsvalg

• Har de bestemte ideer, kan det være vi har midler til 
at gennemføre det

• Vi har viden om, hvordan man arrangerer en god 
debat, brug os.



Hvad kan VU bruge LOF til

• Foredrag: En VU forening kan indgå partnerskab 
med en LOF afdeling og komme med ideer og 
hjælpe med det logistiske, mens LOF betaler

• Få studiejobs: Som VUer kan man få studiejobs 
som underviser og få underviser erfaring på sit 
CV eller måske som skoleleder 

• Kurser: Få indflydelse på hvilke kurser der 
udbydes. Er der noget deres medlemmer eller 
omgangskreds har brug for? Virkligheds fag?



Hvad kan VU bruge LOF til

• Kommunikations ansvar: Enten som studiejob 
eller som frivillig vil man kunne få en stilling 
med stort kommunikationsansvar og mulighed 
for en god stilling på CVet.

• Engagement: Noget at lave efter VU tiden. 
Gøre en forskel. 



Konkurrenter

• De andre oplysninsgforbund

– AOF

– FOF

– FORA

– DOF



Spørgsmål?


