Kære foreningsrepræsentant

Rådhuset
13. april 2021

Invitation til dialogmøde
Få indflydelse på den ny Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik
Allerød Kommune skal have en ny visionær Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik.
Derfor vil det glæde os at se dig eller en repræsentant fra foreningen til:
Dialogmøde, den 5. maj
kl. 17.00-19.00
Skoven4 / Allerød Bibliotek
Skovensvej 4 i salen i stuen.

Tilmeld dig her, senest den 3. maj
https://www.alleroed.dk/borger/kultur-natur-og-fritidsliv/arrangementer/dialogmoede-om-ny-kultur-idraetsog-fritidspolitik-5-maj-2021

OBS! Hvis vi mod forventning ikke kan forsamles, omlægger vi mødet til virtuel
afholdelse, og I modtager link senest dagen før.
Formålet med dialogmødet
Ud fra en række temaer vil vi i fællesskab drøfte, hvilke mål politikken skal
indfri, effekten vi søger at opnå, samt hvordan vi når målene. I bilaget (side 2)
finder du beskrivelse af de temaer, der skal drøftes.
Formålet med politikken
Politikken skal være den overordnede beskrivelse af serviceniveauet på
områderne Kultur, Idræt og Fritid. Alle aktører og brugere inden for kultur,
idræt, og fritid skal kunne se sig repræsenteret i politikken.
Formålet med politikken er at inspirere og sætte en fælles stabil retning for
arbejdet inden for kultur-, idræts og fritidsområderne frem til 2028, samt at
fremme synergieffekter via et tværgående fokus.
Vi glæder os til at se dig til et spændende og engageret dialogmøde.
Venlig hilsen
Merete Them Kjølholm
På vegne af Kultur- og Idrætsudvalget
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Bilag:

Temaer til drøftelse på dialogmødet
Kultur, - Idræts- og Fritidspolitikken ses i tæt sammenhæng med byrådet vision
2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen, med særligt fokus på følgende temaer:
”Fællesskab og bredde”
Temaet kan f.eks. rumme bred adgang til fritidsfællesskaber og udvikling af nye
og eksisterende fritidsfællesskaber. Det kan også rumme øget samarbejde med
kulturlivet. Blandt de målgrupper der understøttes i dette tema er kunst- og
kulturfælles-skaber, seniorfælleskaber, idræts og bevægelsesfællesskaber. Det
være sig foreninger såvel som selvorganiserede.
”Innovation, læring og dannelse”
Temaet kan for eksempel rumme udvikling af nye og eksisterende
fritidsfællesskaber med henblik på at integrere nye aktivitets- og facilitetstyper.
Det kan også handle om for eksempel etablering af samarbejder mellem
dagtilbud, skoler og foreninger/aftenskoler/interesseorganisationer med
henblik på kulturel- og kropslig dannelse af skole- og institutionsbørn samt
inklusion af flere skole- og institutionsbørn og deres forældre i foreningslivet.
Temaet retter sig mod en bred vifte af foreninger og kulturinstitutioner samt
familier, skoler og førskolebørn.
”Rum for aktiviteter, oplevelser ude og inde.”
Temaet kan f.eks. handle om udvikling af ”livet mellem huse og bygninger”
(uderum for ophold, kultur og kropsudfoldelse). Det kan også handle om
udvikling og nytænkning af eksisterende indendørs og udendørs fritidsfaciliteter
på anlæg og skoler. Temaet retter sig imod idrætsforeninger og aftenskoler,
selvorganiserede fritidsfællesskaber og enkeltpersoner.
”Kultur, idræt og fritid på tværs”
Dette tema kan handle om samarbejder på tværs af foreninger,
kulturinstitutioner aftenskoler og forvaltninger med henblik på at bidrage til
kernevelfærd (sundhed, ældreliv og skole) og udvikling af foreninger og
aftenskoler.
”Talenter på vej”
Temaet kan rumme muligheder for samarbejder på tværs om udvikling af
talentudviklingsmiljøer inden for kunst, kultur og idræt. Med temaet bliver der
også mulighed for at sætte klare rammer for dialog og samarbejde med
relevante aktører så som Team Allerød omkring udvikling af
talentudviklingsmiljøer inden for idrætsområdet.
”Det gode liv – hele livet”
Temaet kan f.eks. fokuserer på, hvordan adgang til fritidsliv, kulturoplevelser og
idrætsfælleskaber bidrager aktivt til ”Det gode liv- hele livet” Det handler om
adgang til sundhed og sanselighed for borgere i alle aldre i Allerød.
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