
De fire nye samarbejdspartnere loran lokaler i Svanes Have. Fra venstre formanden for FOF Per Christiansen, leder af FOF
Karsten Hougaard, formand for Rosing Ræderske  Ib Carlsen og leder af samme Karen Trend Nissen. (Foto: Povl Klavsen ).

Vil samarbejde
FOF og Rosing Ræderske flytter sammen men bevarer selvstændigheden

I princippet er Ro-
sing Ræderske Aften-
skole og Folkeligt Op-
lysnings Forbund kon-
kurrenter. Men det for-
hindrer ikke, at de også
kan være samarbejds-
partnere. I hvert fald er
de to aftenskoler flyttet
under samme tag og ar-
bejder sammen på en
række områder - uden
at det er gået ud over
selvstændigheden.

Samarbejdet og
lokalefællesskabet  mellem Rosing R-
derske og FOF er faktisk en
Danmarks-premiere. Det er
første gang, at to danske af-
tenskoler arbejder så tæt sam-
men. De er fælles om kontor-
lokaler, fælles om kursussal
og kursusfaciliter, tager i en
snæver  vending  hinandens te-
lefon osv. Men de er stadig to
helt selvstændige  aftenskoler
- og det er der ingen planer om
at lave om på.

- Det er helt sikkert at utra-
ditionelt samarbejde, vi her
indleder. Men det gør  ikke ide-
en mindre god. Vi vil ganske
enkelt høste  fordelene af et
frugtbart samarbejde, uden at

det går ud over selvstændig-
heden og uafhængigheden, si-
ger de to aftenskolers ledere,
Karen Trend Nissen, Rosing
Ræderske, og Karsten Hou-
gaard Sørensen, FOF.

Forskellige numre
FOF har i tre år haft adres-

se i Svanes Have, Allegade 1 a,
mens Rosing Ræderske har
haft til huse i Jessensgade på
en andensal. Men netop i de
seneste dage er de to aftensko-
lers administration flyttet
sammen ind i Allegade 1 c og 1
d. RR og FOF har altså i prin-
cippet stadig to forskellige ga-
denumre, men lokalerne i
Svanes Have er reelt

Rent praktisk har de indret-
tet sig med FOF omgivet af
grønne farver i den ene ende
af det store lokale og Rosing
Rderske i blå farver i den an-
den. Desuden har de fælles  ko-
pirum, depot, frokoststue - og
ikke mindst fælles

mødeloka-le, som ogsåvil blive brugt
som æmlles foredragssal.

Det var behovet for nye og
store lokaler især hos Rosing
Rderske, der skabte ideen til
fællesskabet. Begge aftensko-
lers ledere og bestyrelser var
med på ideen, og ingen er i

tvivl om, at selvstændigheden
har lige så gode vilkår, selvom
de to administrationers med-
arbejdere sidder tæt sammen
og kan hjælpe  hinanden i en
snæver vending.
Ingeniør  Per Christiansen,
der er formand for FOF, siger:

- Nogle gange er det godt at
tænke utraditionelt. Og det er
indlysende for enhver, at der i
sådanne to sideløbende  admi-
nistrationer er arbejdsgange,
som foregår ens - og dobbelt,
så længe de to bor hver for sig.

- Via et samarbejde kan
man rationalisere nogle ar-
bejdsgange og mindske om-
kostningerne til materiel og
maskiner. Det gør hver især
aftenskolerne  stærkere. Over-
alt i erhvervslivet er samar-
bejde fremtiden. Det gælder
også hos os, men er bestemt
ingen hindring for begge sko-
lers stærke uafhængighed .

Tidligere forstander Ib
Carlsen, formand for Rosing
Ræderske, er enig:

- Rosing Rderske og FOF
skal fortsat være to selvstæn-
dige aftenskoler med hvert de-
res program og hver deres til-
bud. Derom hersker ingen
tvivl. Men da en aftenskole jo i
dag skal lore som en rentabel
forretning, er det en god ide at

mindske omkostningerne der,
hvor der er mulighed for det,
samtidig med at samarbejdet
kan blive en fælles inspira-
tionskilde.

Hverken de to aftenskole-
formænd   eller aftenskolelede-
re føler, at de har >solgt lidt af
deres sjæl« ved at indgå i sam-
arbejde med en konkurrent.

Det er blot et spørgsmål om
at kunne se tingene klart og
uden misforstået  sentimenta-
litet.

Erhvervskurser
De to aftenskoler satser

fortsat på det, de hver især  er
bedst til og er netop på gaden
med hver sit brede program
for sæsonen 1993/94. Dog
til-føjer de fire, at de er på vej
med et fælles  program over er-
hvervskurser, fordi de på det
område via samarbejdet kan
blive stærkere inden for netop
erhvervs- området.

Desuden arrangerer RR og
FOF i fællesskab fire under-
holdende, kulturelle aftener
på Horsens nye Teater, som af-
vikles i løbet af efteråret og
vinteren. (just)
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