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Nyhedsbrevene fra Folkeuniversitetet i Aalborg (FUA) udsendes efter hvert bestyrelsesmøde, typisk
fire gange årligt, og informerer dels om bestyrelsens arbejde, dels om relevante nyheder fra
afdelingen.

Nyhedsbrevene fremsendes til alle tilknyttede folkeuniversitetskomiteer og offentliggøres på

fuaalborg.dk.

Zoom-undervisning.

FUA omlagde som følge af Covid19 en del undervisning til onlineundervisning i Zoom i januarfebruar-marts med succes. I skrivende stund er der afviklet mere end 25 forskellige foredrag.

Deltagertallene har været pæne og vores ’kunder’ er tilsyneladende ikke afskrækket af formen. Der
har fx været fine deltagertal til foredrag om Sicilien (216), Europas historie (127), Bauhaus (47),
Hvorfor er det vigtigt at undre sig? (39), Stærke kvinder (30) og Pestlæger (28).

Vi har kørt enkelte foredrag om såkaldte ’smagsprøver’ uden betaling, men ellers betaler
deltagerne samme pris som, hvis det var et fysisk et af slagsen.

Den digitale formidling er helt klart kommet for at blive uanset Covid19. Vi regner med at tilbyde
en række online-tilbud i efteråret også.
Flytning.

FUA’s sekretariat flytter sidst i juni måned til AAU, Kroghstræde 3. Vi har fået tildelt 5 kontorer

centralt i bygningen og ser meget positivt på de nye faciliteter. FUA bliver nu i endnu højere grad

en del af universitetsmiljøet.

I sommeren 2022 flyttes vores undervisning også fra AAU, Strandvejen/Badehusvej til andre AAUlokaliteter.

Det Frie Forskningsfond.

Vi vil i efteråret være involveret i et folkeuniversitetssamarbejde med Det Frie Forskningsråd om at
udbyde temadage forskellige steder i landet. Vi bliver tovholder på arrangementet her i Aalborg,
der afvikles i oktober. En fin måde at formidle den nyeste forskning på.
Status på omsætning

Status på 2020 er, at Covid19 selvfølgelig har haft stor indflydelse på deltagertal, antal
gennemførte hold, økonomi etc. FUA gennemførte i løbet af året kun 166 hold mod sidst 238
(2019) og 253 (2018), og med en noget lavere gennemførselsprocent blandt de udbudte hold end
vanligt. Det afviklede timetal er derfor selvfølgelig også en hel del lavere.
Deltagertallet blev godt og vel halveret til 4.970 deltagere i 2020 (normalt 10-11.500 delt.).
Set ift. mange andre aktører derude, må tallene dog anses som acceptable.
Med økonomiske briller kom FUA igennem 2020 med ’skindet på næsen’. Og med snævre
økonomiske briller gav året faktisk et overskud uden brug af nogen af folketingets mange
hjælpepakker

Næste bestyrelsesmøde afholdes i juni 2021.

