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	Tema 1: Pkt. 1: Alle medarbejdere fra CSKF har deltaget i et fælles personalemøde med værtskaber som tema. Efterfølgende har alle områder arbejdet videre med emnet. Der er bl.a. arbejdet med at øge borgernes sundhedskompetencer i Sundhedscenteret, hvor det centrale har været at møde borgeren i øjenhøjde og medvirke til at styrke borgerens tilgang, forståelse og vurdering af de sundhedsinformationer, de modtager. Sundhedskompetencerne medvirker til at styrke medarbejdernes kompetencer og udvikler vores tilgang til borgerens sundhed. Pkt. 2:Etablering af rådgivning om projektudvikling og fundraising til foreningslivet i Rebild Kommune i samarbejde med Frivilligcenter Rebild. Konsulenter fra sekretariatet i CSKF og medarbejder fra sundhedscentret holder faste møder med Frivilligcenter Rebild og samarbejder om flere projekter. Arbejdet med værtskaber har ligeledes øget fokus på en styrkelse af det gode samarbejde med de frivillige. Som eksempel kan nævnes Kulturskolen, der ud fra en aktionsforskningstilgang har haft fokus på øget "forældre involvering" via et  tættere samarbejde med forældre til børn og unge, hvor forældrene hjælper med opgaveløsningen til arrangementer. Pkt. 3:Der er i højere grad indtænkt kommunikation og der bliver på alle områder arbejdet med sociale medier og øvrige platforme. Der er opstartet og videreført samarbejde med Derudad omkring billetsystem og synliggørelse. 
	Tema 2: Pkt. 1:Vi er blevet initiativrige og bedre til at byde os til i forhold til forskellige samarbejder og aktiviteter. Eksempelvis: ”Støvring Vandmølle - åbning med invitation til skoler og Mastruplund Plejecenter. Et andet eksempel er etablering af en "outdoor-gruppe", som arbejder med formidling af natur- og fritidsaktiviteter til børnefamilier og skoler. Vi bidrager gennem deltagelse i Spil Dansk Ugen, kulturuger og talentklasse turne på folkeskolerne til udbredelse af kultur til en bredere skare af unge. Kulturskolens undervisere laver musikforløb i børnehaver og dagplejegrupper og enkeltstående arrangementer som fx Koncert på specialbørnehjemmet Kvisten.Pkt. 2:Vi har fortsat vores fokus på at fremme samarbejdet mellem foreningslivet og skolerne via vores foreningskonsulent. Vi samarbejder med KulturKANten om LegeKunstGødning - et tilbud om at få en kunstner ud i daginstitutionerne.Vi har i regi af åben skole samarbejdet om forfatterbesøg og booktalks i samtlige 3. klasser. Vi har deltaget i Projekt BOGglad og dermed sikret der er kommet bogsamlinger i børnehøjde i SFO'erne. I samarbejde med folkeskolerne, har undervisere fra kulturskolen bidraget til opgaveløftningen i valgfagsundervisningen i musik, bl.a. ved at tilbyde instrumentalworkshops hvor valgfagseleverne fik undervisning, sammenspilsworkshops og et afsluttende samlende arrangement hvor valgfagseleverne inspirerer hinanden. Pkt. 3:Vi har et samarbejde med CBU om at fremme samarbejder mellem daginstitutioner og sundhed, kultur- og fritidsaktører. I regi af velfærdsaftalen har vi haft en prøvehandling hvor biblioteket har arbejdet med rim og remser i daginstitutioner, og Kulturskolen har udbudt aktiviteter som dagtilbud kan benytte. 
	Tema 3: Pkt. 1:Der har i perioden  været fokus på at tilpasse både eksisterende og nye tilbud i forhold til borgernes behov. Der er bl.a. indgået partnerskab med Parasport og idræt for sindet om aktiviteter, der skal øge borgernes mulighed for deltagelse i idrætsforeningerne.  Sundhedscenteret og kulturskolen har samarbejdet om et billedkunsthold for sårbare kvinder. Derudover kan nævnes samarbejde med Rold Skov Golfklub med golftræning til vores kroniker målgruppe.Pkt. 2:Vi har udviklet nye tværfaglige tilbud, blandt andet et projekt for sårbare borgere "Kunst på Farten", og "Sundhedscafé" et nyt tilbud til socialt udsatte i samarbejde med Center Familie og Handicap.Røgfri Psykiatri et 3-årigt projekt i samarbejde med Psykiatrien - hvor borgere med psykiske lidelser eller andre sårbarheder får hjælp til at stoppe med at ryge. Pkt. 3:Der har løbende været fokus på at udvikle og forbedre vores tilbud til kronikere - særligt i et forebyggende perspektiv i forhold til diabetes. Ligesom vi har etableret et KOLkor i et samarbejde mellem sundhedscentret og kulturskolen. Med LIVA er vi nået ud til en ny målgruppe, som vores øvrige tilbud ikke tidligere har tiltrukket. Projektet har haft god tilslutning og opnået gode resultater.


