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Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser. 
 
 
Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS, takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. 
Bekendtgørelse om grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser. 
 
DFS bakker op om en pulje, der kan understøtte grønt iværksætteri i ungdomsuddannelserne. Det 
er vigtigt, at der afsættes midler til at motivere, engagere og dygtiggøre den unge generation i en 
omstilling af samfundet i en grønnere retning.  
Men der er også brug for at sætte fokus på grønt iværksætteri i de skoleformer, der arbejder med 
at gøre unge klar til erhvervsskoler. Det er derfor DFS’ ønske, at puljen åbnes op for de 
skoleformer, der tilbyder forløb med et forberedende sigte på erhvervsuddannelserne og som 
fungerer som brobygger til disse. Sådanne forløb tilbydes i flere skoleformer under DFS’ paraply 
og det er disse skoleformer, vi ønsker inkluderet i ansøgerkredsen; Frie Fagskoler, 
Ungdomsskoler, Efterskoler, Højskoler og Daghøjskoler.  
 
Alternativt, hvis ansøgerkredsen ikke åbnes op, ønsker DFS, at der etableres en tilsvarende grøn 
pulje til folkeoplysning og frie skole, dvs. en pulje på tværs af Kulturministeriet og 
Undervisningsministeriet. Hvis der reelt skal sættes gang i den grønne omstilling, og hvis vi som 
samfund skal være på forkant med den grønne dagsorden, så vil en pulje til folkeoplysende skoler 
og foreninger i den grad bidrage positivt til at sætte skub i sådan en udviklingsproces, der også 
har de unge som målgruppe. 
Den folkeoplysende tilgang til arbejdet med at omstille samfundet i en mere grøn retning handler 
i høj grad om at inddrage borgerne i udviklingsprocesser, hvor fokus er på vidensopbygning, 
handlekompetencer og bæredygtig dannelse, og derfor vil en pulje på dette område også med 
fordel kunne fokusere på sådanne udviklingselementer.  
 
Jeg stiller mig med glæde til rådighed for yderligere drøftelse af en grøn udviklingspulje til 
Folkeoplysningen. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Carolina Magdalene Maier 
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