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Oplevelser, fritid og fællesskaber

Oplevelser, fritid
og fællesskaber
Vi vil understøtte borgernes livskvalitet gennem sunde fællesskaber og oplevelser i naturen,
kulturen og fritidslivet.

Politikken folder sig ud i fem temaer:
⏹
⏹
⏹
⏹
⏹

Fællesskaber med plads til alle
Samarbejde på tværs
Frivillige gør forskellen
Sunde oplevelser
Bredde og elite

Politikken står ikke alene. Den tager afsæt i vores vision: Et aktivt liv – sammen; vores
fælles pejlemærke, som også beskriver den overordnede tilgang til løsningen af kerneopgaverne. Politikken spiller desuden tæt sammen med vores andre politikker.
Vores arbejde som kommune ligger i forlængelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Denne politik er særligt koblet op på initiativer omkring verdensmål: 3 Sundhed
og trivsel, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, 15 Livet på land samt 17 Partnerskaber
for handling.
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Fællesskaber med plads til alle
Vi vil give borgere overalt i kommunen mulighed for at deltage og bidrage til stærke fællesskaber. Kultur- og fritidslivet skal kunne rumme alle, og vi vil motivere foreninger og organisationer til at skabe trygge og accepterende fællesskaber. Kultur- og fritidsoplevelser løfter folkesundheden, modvirker ensomhed, styrker sammenhængskraften og fremmer demokratisk
medborgerskab.

Vi vil
⏹
⏹
⏹

At borgere gennem fritids- og kulturoplevelser har mulighed for at indgå i fællesskaber
Understøtte både formelle og uformelle fællesskaber
Skabe og understøtte mødesteder, hvor borgere mødes på tværs af foreninger, interesser
og generationer

Alle borgere skal kunne være med

Rum til alle

Alle skal have mulighed for at indgå i fællesskaber i nærmiljøet uanset forudsætninger, alder
eller geografi. Forskellighed er en ressource,
og vi vil rådgive og støtte foreninger i at opnå
kompetencer til at rumme nye målgrupper, i
takt med udviklingen af fremtidige tendenser.

Vi vil have fokus på at der findes uformelle
alternative arenaer - fysiske miljøer og mødesteder for fællesskaber, hvor forskelligheden bliver værdsat og imødekommet. Vi kan
fremme innovation og kreativitet ved at samle
flere aktiviteter på tværs af interesser og generationer i naturen eller under samme tag.
Det er i mødet med andre, at vi bliver nysgerrige, tænker nye tanker og indgår i nye
fællesskaber.

Rammer følger med udviklingen
Gode meningsgivende fællesskaber findes ikke
udelukkende i det organiserede foreningsliv.
Vi vil arbejde for fleksible rammer, der tilpasser sig et fritidsliv i stadig forandring, og som
tager højde for nye aktiviteter og alternative
og mere uformelle måder at organisere sig på.

Godkendt af byrådet april 2020.
Politikken bliver revideret hvert fjerde år.
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Samarbejde på tværs
Nye samarbejder bringer ny viden og nye idéer med sig. Vi vil støtte samarbejde og sparring
på tværs af interesser, generationer og geografi. Vi vil bryde grænser og skabe grundlag for
at nye netværk og partnerskaber etableres. Vi vil have modet til at opsøge nye samarbejder
og medvirke til at flere deltager, inspireres og får gavn af videndeling.

Vi vil
⏹
⏹
⏹

Skabe grobund for samarbejde på tværs
Udbrede kendskabet til foreninger og tilbud
Facilitere videndeling og inspiration

Nytænkning af samarbejder

Nye tilgange til videndeling

Vi ønsker mangfoldige samarbejder. Vi skal
stræbe efter forskellighed, og vi skal søge
forstyrrelserne. Vi skal turde tænke nyt og
indgå nye partnerskaber. På den måde kan vi
lære med og af hinanden, vi kan sammen blive
klogere, og i fællesskab udvikle endnu bedre
oplevelser for borgerne.

Vi ønsker at stå i spidsen for en målrettet tilgang til videndeling og erfaringsudveksling.
Vi vil facilitere blomstringen af nye netværksgrupper, hvor vi vil finde nye måder at dele
viden og erfaringer med hinanden.

Synlighed og kendskab skal sikre
udvikling
Synlighed og kendskab til hinandens muligheder, styrker og begrænsninger kan føre til nye
samarbejder om at udvikle nye ting sammen.
Vi vil skabe de bedste forudsætninger for, at
kultur- og fritidslivets foreninger og institutioner kan samarbejde både internt og på tværs.
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Frivillige gør forskellen
Der er frivillige bag mange tilbud og aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. Frivillige giver
stor værdi og spiller en hovedrolle i at skabe fællesskaber, livskvalitet og sundhedsfremmende
initiativer. Vi vil skabe de bedste forudsætninger for dem, og de skal inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere. Vi vil sikre et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de frivillige
og kommunens medarbejdere.

Vi vil
⏹
⏹
⏹

Styrke samarbejdet med frivillige i udviklingen af kultur- og fritidsområdet
Sikre klare rammer for og kendskab til råderum og muligheder som frivillig
Anerkende frivillige

Et tæt samarbejde
Vi ønsker at give frivillige nem adgang til kommunen. Frivillige organisationer og foreninger
skal have god mulighed for sparring, både
indbyrdes og med kommunens medarbejdere. Vi vil bidrage til og understøtte videndeling. Vi vil give frivillige foreninger de bedste
forudsætninger for at udvikle sig i takt med
samfundets efterspørgsler, med fokus på at
skabe attraktive fritids- og kulturoplevelser.

Det skal være nemt at være frivillig
Vi ønsker at skabe gode vilkår for at blive og
være frivillig. Vi vil sikre, at alle borgere har
adgang til information om hvilke tilbud, der
findes i kommunen, hvem der søger frivillige,
og hvad det frivillige arbejde indebærer.

Det skal være nemt at starte og drive en frivillig forening. Frivillige skal kunne få hjælp og
støtte fra kommunens medarbejdere, og vi
inddrager ny teknologi og digitale værktøjer
til at holde tingene enkle.

Frivillighed skal anerkendes
Vi skal være stadig mere opmærksomme på
den store sociale og sundhedsfremmende rolle de frivillige i kultur- og fritidsforeninger har.
Vi anerkender de frivillige for deres indsats og
ønsker fortsat at hjælpe foreningerne med at
skabe, udvikle og kommunikere interessante
og meningsfyldte projekter.
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Sunde oplevelser
Natur-, kultur- og fritidsoplevelser binder os sammen, skaber mening i vores liv og styrker demokrati, dannelse og livskvalitet. Vores enestående omgivelser giver inspiration til at gå på
opdagelse i den lokale natur, kultur og historie, og det aktive foreningsliv indbyder til sunde
og meningsfulde fællesskaber og aktiv deltagelse for alle aldre.
De gode natur-, kultur- og fritidsoplevelser har kvalitet og værdi i sig selv, men der kan opstå
uventede idéer og ny inspiration ved at kombinere interesser og aktiviteter på nye måder.

Vi vil
⏹
⏹
⏹

Benytte naturen, kulturen og fritidslivet som en arena for sundhedsfremme og forebyggelse
Understøtte lige muligheder for at dyrke naturen, fællesskabet og foreningerne
At alle borgere bruger deres omgivelser aktivt

Oplevelser giver sundhed
Vi ønsker at inspirere endnu flere borgere til at
bruge naturen, kulturen og deltage i det rige
foreningsliv. Gode oplevelser og aktiviteter er
også et middel til at opnå mere livskvalitet for
den enkelte og dermed løfte folkesundheden
og modvirke ensomhed. Vi vil skabe plads til
fordybelse og ro gennem naturen og kulturen
så ikke kun kroppen, men også sindet styrkes.

Mangfoldige aktiviteter
Borgere skal have nem adgang til gode oplevelser. Vi vil fremme et mangfoldigt og varieret aktivitetsudbud på kultur-, fritids- og
naturområdet, så alle uanset forudsætninger
har mulighed for at deltage i aktiviteter og
fællesskaber.
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Vi vil fremme kendskabet til det samlede udbud af aktiviteter. Aktiviteter og tilbud skal
være synlige, for at de kan være tilgængelige
for borgerne.

Naturen som ramme
Alle borgere skal have nem adgang til at bruge
naturen aktivt. Vi vil understøtte projekter
og aktiviteter, der inddrager naturen og laver
nye kombinationer mellem natur, kultur og
fritid – som skaber overraskende oplevelser,
og som både styrker den mentale og den fysiske sundhed.

Bredde og elite
Borgernes valg af aktiviteter og motivation for at deltage, ændrer sig gennem de forskellige
livsfaser. Vi vil skabe gode forhold for såvel bredden som eliten. Vi vil skabe gode rammer, for
at kreativiteten kan udfolde sig gennem hele livet. Idræt, kunst og kreativitet skal være en integreret del af hverdagen, fra de helt små børn til de ældste borgere.

Vi vil
⏹
⏹
⏹

Fremme initiativer, der understøtter børn og unges møde med kunst og kultur
Sikre kvalitet og spredning af projekter og tilbud i hele kommunen
Sikre gode forhold til at dyrke kultur- og fritidsinteresser uanset forudsætning, niveau og
ambition

Kunst i børnehøjde

Tilgængelige tilbud

Vi vil sikre vækstlag og talentudvikling gennem gode tilbud til børn og unge, hvor de får
lov til at udforske deres kreativitet. Vi vil inddrage børn og unge som en ressource samt
støtte initiativer, hvor børn og unge møder
kunsten. Vi vil støtte børn og unges mulighed
for at skabe deres egne projekter.

Vi vil sikre, at borgere har adgang til fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Kultur- og fritidsaktiviteter understøtter kreativiteten og diversiteten
i samfundet og bidrager til almen dannelse og
mental sundhed. Samtidig vil vi også samle
kultur- og fritidstilbud centrale steder i kommunen, for at opnå bedre udnyttelse af ressourcer og dermed højne kvaliteten. Tilbud af
høj kvalitet kan have en afsmittende effekt i lokalmiljøerne, hvor det giver inspiration til nye
aktiviteter, der breder sig som ringe i vandet.

Kvalitet på alle niveauer
Vi vil støtte et kultur- og fritidsliv, hvor der er
plads til såvel unge som ældre, til bredde og
elite. Vi skal imødekomme behov og ønsker
samt styrke den enkelte borgers mulighed
for at udfolde sin aktivitet, uanset niveau og
ambitioner. Støtten til kultur- og fritidsaktiviteter skal anerkende, at bredden og eliten
er hinandens forudsætninger. Der skal sikres
en passende fødekæde, som rækker fra de
kunstneriske og idrætsmæssige præstationer,
der sætter Rebild på landkortet, til de mangfoldige måder, hvorpå kunstnerisk og kulturel
kreativitet bidrager til innovation og værdiskabelse for samfundet som helhed.
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