Frederikssund
Kommunes
Fritidspolitik
2015-2019

Forord
Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-,
idræts- og kulturområdet.
Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle
byområder, lokalsamfund og naturens rammer
for et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv.
Et mangfoldigt udbud og fokuserede initiativer
spiller en væsentlig rolle for at gøre kommunen
attraktiv for både eksisterende såvel som
potentielle borgere i kommunen.
Borgernes involvering i og brug af faciliteter og
aktiviteter er helt central for den lokale
tilknytning og sammenhængskraften i den
geografisk spredte kommune.
Frederikssund Kommune har fire
kulturinstitutioner: Bibliotekerne i Frederikssund,
J.F. Willumsens Museum, Frederikssund
Museum og Frederikssund Kommunale
Musikskole samt en række kulturhuse og
mødesteder.

Derudover er kommunen beriget med to slotte,
Selsø Slot og Jægerspris Slot, samt 19 kirker, og
en række kulturhuse fordelt over hele
kommunen.
Kulturinstitutionerne manifesterer sig på hver
deres måde både inden for og uden for
kommunen. De danner rammer om fællesskaber
og kulturel dannelse og de skaber oplevelser for
og med borgerne gennem undervisning,
formidling, udstillinger, koncerter og andre
kulturelle aktiviteter.
Sammen med det årlige Vikingespil, en række
kulturelle arrangementer og attraktioner i
kommunen, er kulturinstitutionerne med til at
gøre borgerne stolte over at være bosat i
Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes idrætsområde er
organiseret under to store idrætsanlæg,
Slangerup Kultur- og Idrætscenter og
Frederikssund Hallerne, med udendørs og
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indendørs faciliteter i hele kommunen.
Endelig tiltrækker Slangerup Speedwaycenter
speedway på nationalt niveau.
Frederikssund Kommune har som den eneste
kommune i Danmark tre kyster og som følge af
det unikke strande, skove og andre rekreative
arealer med stor betydning for borgere og
besøgenes aktive fritidsliv og glæde ved at bo i
kommunen.
Frederikssund Kommune har 11 spejdergrupper,
25 aftenskoler, omkring 75 hobbybetonede
foreninger – lige fra brevdueforeninger til
slægtsforskning - ca. 100 idrætsforeninger og
godt 70 kulturelle foreninger.
Bag de mange foreninger står et stort antal
frivillige, der alle lever og ånder for at give
borgerne i kommunen et rigt, varieret og aktivt
liv.
Endelig er der et stigende antal
selvorganiserede borgere som bl.a. mødes for at
spille rollespil, cykle, løbe, strikke eller debattere
bøger.

Fritidspolitikken er blevet til på baggrund af en
række offentlige dialogmøder med deltagelse af
borgere, foreninger og institutioner.
På den baggrund er der defineret en vision, der
udfoldes på fem temaer. Hvert tema uddybes
med en række fokusområder med dertilhørende
succeskriterier.
Konkrete indsatser og projekter indgår ikke i
politikken, men vil fremgå af handleplaner, som
Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune vil
udarbejde og implementere i løbet af
Fritidspolitikkens levetid.

John Schmidt Andersen
Borgmester

Morten Skovgaard
Formand for Fritidsudvalget

Fritidspolitikkens vision

Mangfoldighed og fokus
-

det levende liv

Mangfoldighed og fokus er den overordnede målsætning, der skal sikre et bredt udbud af
muligheder og er samtidig en erkendelse af, at det er nødvendigt at skabe fokus og
prioritere for at skabe en skarpere profil.
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Byens rum
Det forstår vi ved byens rum
Byer, områder og landskaber er med til at forme aktiviteter og måden vi er sammen på. Byens rum er
alle de offentlige steder, hvor fritids-, idræts- og kulturaktiviteter kan opstå og udleves: gader, pladser,
løbe- og cykelstier, parker, strande, skove mv.
Derfor er byens rum vigtige
Frederikssund Kommune er og skal fortsat være et sted, hvor der er trygt og rart at være og hvor
muligheden for fysisk og kulturel udfoldelse ligger lige for.
Byens rum er der, hvor vi mødes og udfolder os, hvad end der er tale om foreningsbaseret eller
selvorganiseret aktivitet. Udvikling af eksisterende og nye byrum skal være med til at skabe trygge
miljøer og sammenhæng mellem områder.
Frederikssund Kommune har mange uudnyttede potentialer i by såvel som på land. Gennem bevidste
strategier og målrettede indsatser kan disse områder gøres endnu mere attraktive for borgere og
besøgende, der ønsker et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv.
Fokusområder
Udvikling af byrum

Pejlemærker
Kulturinstitutioner og aktiviteter skal være med til at
aktivere byrum som mødesteder og give liv.

Aktive mødesteder i naturen

Der etableres faciliteter, der gør udvalgte områder til
mødesteder i naturen med mulighed for mangeartede
aktiviteter som f.eks. sejl- og vandsport, fitness, gang, løb
og cykling.

Involvering

Borgere, erhvervsliv, foreningsliv, kulturinstitutioner og
andre interessenter involveres tidligt i processen, når nye
byrum og faciliteter skal etableres.
De skal være aktive medspillere og initiativtagere i forhold
til udvikling af nye byrum og aktiviteter.

Infrastruktur

Det skal være muligt at komme til aktiviteter på tværs af
kommunen.
Borgerne har mulighed for at bevæge sig trygt mellem
bopæl og aktivitetssteder ad stisystemer eller veje.

Kunst og kulturarv

Fortidsminder, attraktioner, kulturarv og kunst i det
offentlige rum skal synliggøres og formidles.

Eksperimenter

Eksperimenter med indretning af byrum og tilhørende
aktiviteter skal afprøves.
Der kan arbejdes med midlertidig udnyttelse af områder
for at afprøve de faktiske behov før det permanente
skabes.
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Faciliteter
Det forstår vi ved faciliteter
Faciliteter er bygninger og udendørsanlæg, der anvendes til fritids-, idræts- og kulturaktiviteter for både
det organiserede og selvorganiserede fritids-, idræts- og kulturliv.
Derfor er faciliteter vigtige
Områder og faciliteter der inspirerer til fritids-, idræts- og kulturaktiviteter i hverdagen er væsentlige.
Det giver liv og skaber et attraktivt miljø, hvor man har lyst til at bo, arbejde og bevæge sig. Derfor skal
Frederikssund Kommune aktivt tænke fritid, idræt og kultur ind i udviklingen af såvel by som strand,
natur- og skovområder.
Deltagelse i fritids-, idræts- og kulturaktiviteter er afhængig af mange faktorer, heriblandt placering af
faciliteter, deres tilgængelighed samt omfang og kvalitet. Frederikssund Kommune har mange faciliteter
fordelt over hele kommunen. Disse sikrer, at borgerne har nem adgang til deltagelse i fritids-, idræts- og
kulturaktiviteter.
Frederikssund Kommune har en ambition om at imødekomme de behov, som befolkningens ændrede
fritids-, idræts- og kulturvaner medfører i forhold til brugen af faciliteter. Et vigtigt element i at sikre
dette er, at kommunens faciliteter udnyttes mest muligt.
Frederikssund Kommune ønsker en udvikling, der opfylder behovene om mere ambitiøse, nytænkende
og professionelle faciliteter for fritids-, idræts- og kulturlivet.

Fokusområder
Brugertilfredshed

Pejlemærker
Brugerne oplever sig hørt og ansvarliggjort i forhold til den
daglige anvendelse af faciliteterne.
Brugerne oplever sig inddraget i planlægning, udvikling og
etablering af faciliteter.

Nærhed

Et rigt og varieret udbud af faciliteter i lokalområderne
særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.

Ambitiøse og nytænkende
faciliteter

Ved nyetablering og renovering af faciliteter skal
muligheden for mere ambitiøse og fleksible faciliteter
afprøves og efterstræbes

Synlighed og tilgængelighed

Der skal være nem adgang til information om faciliteterne
og deres muligheder.
Der skal være nem adgang til overblik over faciliteternes
udnyttelse med mulighed for bookning af ikke-anvendt tid.
Faciliteterne er som udgangspunkt tilgængelige for
foreninger, selvorganiserede og borgere i kommunen.
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Behov

Faciliteterne udnyttes bedst muligt i forhold til aktiviteter,
medlemstal og ambitionsniveau.
Faciliteterne skal være tilgængelige, når behovet er til
stede. Dette sikres bl.a. via udvikling af fleksibel adgang.
Særarrangementer som f.eks. danske mesterskaber, større
stævner, kulturevents, sommerlejre mv. prioriteres forud
for anden aktivitet.

Foreningslivet
Det forstår vi ved foreninger
Foreninger er demokratisk organiserede kultur-, fritids- og idrætsforeninger, der udgør fælles
samlingspunkter for borgernes alsidige og varierede fritidsinteresser og -aktiviteter.
Derfor er foreninger vigtige
Den danske foreningskultur er en af grundpillerne i det danske samfund. Foreningskulturen bygger på
frivillighed, demokrati og fællesskab og spiller en væsentlig rolle i forhold til formidling og udvikling af
værdier som selvstændighed, demokrati og ansvar. Foreningerne er der hvor børn, unge og voksne
udvikles og udfordres på deres sociale, demokratiske, kreative, dannelses- og bevægelsesmæssige,
konkrete og abstrakte færdigheder. Foreningerne er en værdifuld base for både den ambitiøse
elitebadmintonspiller, gymnasten, den sociale motionscyklist, den opfindsomme spejder,
amatørskuespilleren, skakspilleren, radioamatørentusiasten og barnet med særlige forudsætninger og
behov.
Foreningslivets egenværdier er baseret på lyst, glæde og motivation ved udøvelse af aktiviteterne.
Frederikssund Kommunes Fritidspolitik tager udgangspunkt i lysten til at deltage i fællesskabet både når
det gælder elite, bredde og øvrige aktiviteter. Det er selve aktiviteten, det sjove, legende og udfordrende
samt samværet med andre, der øger glæden og kvaliteten af oplevelsen, som er omdrejningspunkt for
et godt foreningsliv. Foreningslivets sundhedsmæssige og sociale aspekt er væsentligt i forhold til
borgernes almene sundhedstilstand. Samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og de kommunale
institutioner giver merværdi for alle.
Frederikssund Kommune prioriterer foreningsudvikling for at fremtidssikre foreningerne, støtte de
frivillige, gøre det nemt at være frivillig, styrke vilkårene for deres arbejde samt sikre værdifulde rammer
og aktiviteter for medlemmerne og borgerne i kommunen. Indsatsen skal ske i tæt dialog med
foreningerne.
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Fokusområder
Foreningsudvikling

Pejlemærker
I et tæt samarbejde mellem foreninger, organisationer og
kommune skal der etableres fortløbende
foreningsudviklingstilbud.
Udvalgte foreninger udpeges og understøttes som
fyrtårne.
Frederikssund Kommune skal have fokus på en samlet og
målrettet indsats for de frivillige foreninger.
Foreningerne understøttes i deres aktiviteter økonomisk
og via passende faciliteter med fokus på aktiviteter for
børn og unge.

Frivillighed

De frivillige i foreningerne skal opleve, at det er nemt at
være frivillig.
De frivillige skal anerkendes.
De frivillige ledere skal understøttes i deres
ledelsesopgaver i foreningerne.

Formidling

Borgerne skal sikres let, digital adgang til information om
foreningernes mange aktiviteter og tilbud.

Rådgivning og vejledning

Foreningerne understøttes med råd og vejledning.

Samarbejde

Der skal etableres konkrete samarbejder foreningerne
imellem.
Samarbejde mellem dagtilbud, skoler, klubber,
kulturinstitutioner og foreninger skal styrkes og resultere i
konkrete projekter og samarbejder.
Samarbejde omkring børn og voksne med særlige behov
skal fremmes.

Involvering

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Kulturrådet
og Idrætsrådet inddrages løbende i strategiske drøftelser
om centrale emner som: foreningernes muligheder, børn
og unge, voksne og ældre, handicapområdet, borgernes
sundhed, aktiviteter og faciliteter.
Den enkelte forening involveres i konkrete drøftelser om
dens vilkår og rammer.

6

Selvorganisering
Det forstår vi ved selvorganisering
Fleksibilitet, selvbestemmelse og tilgængelighed er nøgleord for det selvorganiserede, som er aktiviteter,
deltagerne selv tager initiativ til og udfører. Det selvorganiserede står i modsætning til de aktiviteter, der
er planlagt med faste rammer, mødetider, tilmeldingsprocedurer mv.
Derfor er selvorganiseret fritid, idræt og kultur vigtigt
De selvorganiserede aktiviteter taler til mange i dag, fordi det er fleksibelt og lettere kan passes ind i en
travl hverdag, ligesom mere markedsorienterede tilbud.
Det selvorganiserede fritidsliv giver mulighed for at tage initiativ og opnå ejerskab for de aktiviteter, man
har lyst til at engagere sig i nu og her.
Gode betingelser for at tage initiativer og føre dem ud i livet er en forudsætning for, at den
selvorganiserede kultur kan blomstre og være med til at øge livskvaliteten hos borgerne.
At skabe gode forudsætninger for et selvorganiseret fritids-, idræts- og kulturliv beror på
tilgængeligheden til de mange faciliteter, kommunen indeholder.
Fokusområder
Eksperimenter

Pejlemærker
Faciliteter stilles til rådighed for selvorganiserede
aktiviteter. Betingelser herfor, f.eks. betaling,
fastlægges.
Der eksperimenteres med forskellige former for
understøttelse i forhold til aktiviteter.

Synlighed og information

Det skal være let for borgerne at få overblik over
faciliteter, attraktioner og aktiviteter såvel udendørs
som indendørs, byrum, naturområder, stier og veje.

Kommunikation og netværk

Der skal skabes mulighed for nem kommunikation
mellem selvorganiserede, hvor man kan udveksle
informationer om og udvikle fælles aktiviteter.
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Talentudvikling
Det forstår vi ved talentudvikling
Talentudvikling tager målrettet hensyn til og skaber optimale rammer for det enkelte talent eller hold i
forhold til at udvikle disse inden for en given idrætsgren eller kunstart. Talentudvikling medvirker til at
højne kvaliteten i kommunens fritids-, idræts- og kulturliv.
Derfor er talentudvikling vigtig
Målrettet arbejde med talentudvikling kan medvirke til at skabe eliteudøvere inden for kultur- og
idrætslivet i kommunen og til at højne kvaliteten i tilbuddene og brande kommunen udadtil.
Talentudvikling kan således være med til at udvikle aktiviteterne for såvel bredden som eliten og kan
bidrage til et udviklet samarbejde mellem foreninger, skoler, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og
kommune. Talentudvikling kan opfylde de aktive borgeres og foreningers ambitioner om fortsat fremdrift
og være medvirkende aktiv for udvikling af kommunens samlede tilbud på fritids-, idræts- og kulturliv.
Frederikssund Kommune vil medvirke til at skabe grundlaget for, på udvalgte områder, at arbejde
målrettet med talentudvikling, fremme samarbejde, videndeling og et højt uddannelsesmæssigt niveau
hos trænere og ledere i foreningerne samt skabe helhed i de unge talenters hverdag og arbejde for at
de tilbydes de rette faciliteter og sociale, sundheds- og uddannelsesmæssige vilkår.

Målsætning
Definition

Pejlemærker
Der skal sammen med Frederikssund Idrætsråd,
Kulturrådet og Frederikssund Musikskole
udarbejdes en lokal definition og beskrivelse af
talent og elite inden for fritids- og kulturområdet.

Opgørelse over potentielle talenter –
enkeltpersoner og hold.

Opgørelsen udarbejdes i samarbejde med
Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet,
Frederikssund Musikskole og foreninger.

Talentudviklingsområder

På baggrund af definitionen og opgørelsen over
talenter fastlægges udvalgte
talentudviklingsområder.

Talentudviklingsprogrammer

For de udvalgte områder og i samarbejde med
interessenter inden for området udarbejdes og
iværksættes mindst ét talentudviklingsprogram og
der er igangsættes proces for yderligere
talentudviklingsprogrammer.
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