Kultur-, fritids- og idrætspolitik
Temaer og borgerdialog

Et aktivt
ungdomsliv

Et godt sted at
vokse op

Plads til frivillighed
og nye aktiviteter
Sundhed gennem
fællesskaber

Lokalsamfund med
sammenhængskraft
Lokalsamfund med
sammenhængskraft

Plads til fysisk og
kreativ udfoldelse

Et godt sted at vokse op
Mål: Alle børn skal kunne deltage i kultur-, fritids- og idrætslivet

STIKORD:
• Samarbejde mellem
kulturinstitutioner/foreninger og
skoler/dagtilbud/sundhedspleje
• Kultur og idræt i hverdagslivet
• Legepladser
• Brobygning mellem udsatte og kulturog idrætstilbud
• Mulighed for at forfølge interesse hele
opvæksten (fødekæde)
• Geografisk spredning af aktiviteter
• …?

Et aktivt ungdomsliv
Det skal være attraktivt for alle unge at være aktive i fritiden
STIKORD:
• Aktiviteter og tilbud målrettet
unge
• Fastholdelse af unge i
foreningslivet
• Talentudvikling
• Musik og teater
• Fremme af frivillighed gennem
pulje, projektrådgivning og
rammer for aktiviteter, udviklet af
unge for unge
• Ungefester
• …?

Plads til frivillighed og nye aktiviteter
Mål: Det skal være lettere at være foreningsaktiv, realisere ideer og være frivillig

STIKORD:
• Lokalebooking
• Vejledning af foreninger om tilskud,
lokalebooking, rekruttering,
kommunikation mv.
• Støtte til foreningsliv
• Udvikling af foreningsliv
• Samarbejde mellem foreninger,
kommune og andre aktører
• Plads til nye foreninger, nye
aktiviteter
• Plads til selvorganiserede aktiviteter
• …?

Sundhed gennem fællesskaber
Mål: Sundhed og forebyggelse skal styrkes gennem fællesskab og et aktivt liv

STIKORD:
• Fokus på sundhed: Fysisk, mentalt
og socialt
• Tilgængelighed til aktiviteter for alle
• Kommunikation om aktiviteter til alle
• Samarbejde og videndeling mellem
Kultur og Fritid og Sundhed og
Forebyggelse
• Kultur på recept
• Samarbejde med Jobcenter
• Uddannelse af trænere og
undervisere
• …?

Lokalsamfund med sammenhængskraft
Mål: Kultur og idræt skal styrke fællesskab og tilhørsforhold

STIKORD:
• Samarbejde mellem
kulturinstitutioner, herunder afklaring
af fælles og individuelle profiler
• Samarbejde mellem kulturinstitutioner
og foreninger
• Fælles PR og profilering af
kommunens tilbud
• Events, der passer i kommunens DNA
• Oplevelser og inspiration for borgere
og besøgende
• Partnerskaber på tværs af kultur- og
idrætsliv og erhvervsaktører
• Gode mødesteder inde og ude
• …?

Plads til fysisk og kreativ udfoldelse
Mål: Vi skal styrke de fysiske rammer for et aktivt liv
STIKORD:
• Lokaler, udstyr og faciliteter til både
idræt, kunst- og kulturaktiviteter
• Plads til forskellige aktiviteter med
forskellige målgrupper og behov
• Legepladser
• Geografisk fordeling af faciliteter
• Udvikling af byrummet
• Ruter og stisystemer
• Kunst i naturen og byerne
• …?

Proces og dialog september 2018 – juni 2019
Fokusgrup
peinterviews
Gæstebud

Forberedelse

Juni-august 2018

Aktørmøder

Citizen
lab

Fremmøde
ved
planlagte
møder og
events

Facebook &
hjemmeside

Indsamling af
ideer, viden og
forslag

September-januar 2018-19

Borgermøder
Spørgeskemaunder
søgelser

Prioritering
og
skærpelse

Februar-marts 2019

Høring &
beslutning

April-juni 2019

Dialog med borgere og aktører
Borgermøder:
• Åbent Hus med KFI 1. oktober kl.
16. Alle er velkomne til en 1:1
snak med politikerne uden
dagsorden
• Borgerdialogmøde 21. januar vedr.
politikken med workshops om de
forskellige temaer.
Aktørmøder
• Løbende møder med aktører
og interessenter i perioden
om de forskellige temaer.
Politikere og forvaltning
deltager efter behov

Dialog med borgere og aktører
Fremmøde ved planlagte
møder, hvor man kan
møde borgere eller
aktører
• Spørgeskemaer
• Interviews
• Information om
borgerdialog
• Åben debat
• Opfordring til Gæstebud

Planlagte møder
• Årets Ungekommune 21.9.
• Åben Skole event 24.9.
• Kultur- og foreningsfestival 29.9.
• Kulturprisuddeling 11.10.
• Seminar med FIR 3.11.
• Seminar med Kulturelt Samråd
• ???

Dialog med borgere og aktører
Spørgeskemaundersøgelser
• Survey exact: elektroniske
spørgeskemaer om
borgernes kultur- og
idrætsvaner

Fokusgruppeinterviews
• Kvalitative interviews
med borgere og
aktører, som er
særligt berørte af de
enkelte temaer

Dialog med borgere og aktører

Facebook og hjemmeside
• Kommunens facebookprofil
Citizen lab
kan bruges til små
konkurrencer og uformelle
• Kommunens nye
forespørgsler til borgernes
elektronisme dialogværktøj
kultur- og fritidsvaner
– her kan borgerne
kommentere på ideer, ”like” • Facebook og hjemmeside
og rangliste forslag
bruges til invitere til dialog
og fremmøde

Dialog med borgere og aktører
Gæstebud
• foregår i borgernes egne
omgivelser med venner og
familie – uden politikere og
embedsfolk
• Vi leverer et
diskussionsoplæg og en kurv
med fx kaffe, te og sødt
• borgerne melder tilbage med
et referat af deres
diskussion enten mundtligt
eller skriftligt
• Konceptet er anvendt med succes i
Norge, Århus og Holbæk

