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Nyhedsbrevene fra Folkeuniversitetet i Aalborg 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. 
 
 
 
Dansk Folkeoplysnings Samråd.  
Folkeuniversitetsafdelingerne fra hhv. Aalborg (FUA), Odense (FUO) og Århus (FUÅ) har ansøgt om 
medlemskab af Dansk Folkeoplysnings Samråd via den nystiftede forening ’Foreningen af 
Folkeuniversiteter i Danmark’.  
 
Programråd.  
FUA’s revitaliserede programråd har i marts afholdt deres første møde. Rådet består lige nu af 20 
medlemmer med et bredt udsnit af repræsentanter. Se medlemmerne af rådet på 
www.fuaalborg.dk.  
Programrådet fungerer som FUA’s faglige netværk. Det er sammen med bestyrelse og sekretariat 
med til at udvikle programudbuddet, stille forslag til undervisning, samt vurdere og godkende 
forslag, som modtages fra anden side. Programrådet evaluerer derudover tilbuddene løbende og 
tilser, at programmet lever op til de faglige retningslinjer.  
 
Folkemødet på Bornholm. 
Bornholms FU har de seneste mange år været en drivkraft ift. Folkeuniversitetets repræsentation 
på Folkemødet på Bornholm. FUA har som det eneste folkeuniversitet valgt at yde et tilskud til 
denne repræsentation i 2019. 
 
 



Strategi. 
Bestyrelsen har sat gang i processen ift. udarbejdelse af en ny strategiplan. Den tidligere 
strategiplan gjaldt til og med 2018. Den nye strategi, som vil være 2-årig, vil have fokus på bl.a. 
deltagertal, målgrupper, programsammensætning og en styrkelse af sekretariatet. 
Planen vil være færdig i løbet af foråret. 
 
Deltagertal. 
Tendensen har været klar de senere år, hvor FUA har haft et stadigt stigende antal deltagere. En 
trend der forventes fortsat de kommende år. I 2018 var der således mere end 11.000, der fulgte 
FUA’s mange tilbud. 
 
Nedsættelse af PR-udvalg. 
Der arbejdes på at nedsætte et PR-udvalg mhp. at styrke folkeuniversitetsarbejdet i hele den 
nordjyske region. Budskabet er, at vi gerne vil gøre vilkårene for komitevirksomhed bedre og 
hjælpe til med bl.a. PR på flere niveauer. 
 
Programplanlægning. 
Planlægningen af efterårets program er i gang og der efterlyses som vanligt gode idéer fra 
undervisere, brugere, komiteer og samarbejdspartnere. 
 
Økonomi. 
FUA kom ud med et stort overskud i 2018. Dog primært pga. et extraordinært tilskud fra det nu 
nedlagte Folkeuniversitetsnævn. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i juni 2019. 


