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En	samlet	Politik	for	Kultur,	Idræt	og	
Fritid	skaber	muligheder	for	at	tænke	
og	agere	tværgående	–	og	det	glæder	
vi	os	til!

Politikken for Kultur, Idræt og Fritid indeholder de 
overordnede politiske mål, temaer, fokusområder  
og indikatorer på kultur-, idræts- og fritidsområdet. 
Politikken er den overordnede beskrivelse af service- 
niveauet på områderne kultur, idræt og fritid. Den 
samler to eksisterende politikker; Kulturpolitikken  
fra 2013 og Fritidspolitikken fra 2016.

Formålet	med	politikken	er	at:	
• Inspirere og sætte en fælles stabil retning for arbej-

det inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet.

• Sikre et sammenhængende og tværgående fokus på
kultur-, idræts- og fritidsområdet, så synergieffekter
kan fremmes og gavne det samlede område.

• Understøtte en klar rollefordeling mellem aktø-
rerne samt at styrke samarbejdet mellem Allerød
Kommune og foreninger, institutioner og civilsam-
fundets aktører.

Afsæt	i	verdensmålene	
Ved udmøntningen af Politik for Kultur, Idræt og Fritid 
bidrager alle aktører på Kultur, Idræts og fritidsom-
rådet til at indfri en række af FN’s verdensmål i den 
lokale kontekst.  

Det drejer sig primært om mål nr. 3 om sundhed og 
trivsel, mål nr. 4 om kvalitetsuddannelse, samt mål  
nr. 17 om partnerskaber for handling.

En	involverende	proces	–	i	skyggen	af	Corona-
pandemien	og	i	lyset	af	nye	involveringsmetoder
Politikken er blevet til i et samspil mellem foreninger, 
aftenskoler, kulturinstitutioner, selvorganiserede 
fælleskaber, Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, 
Allerød Idrætsunion, medarbejdere i Allerød Kommu-
ne og ikke mindst de mange borgere, som har bidra-
get ved at stille op til interview, medvirket i dialog på 
sociale medier, svaret på spørgeskemaer og deltaget 
i dialogmøder om politikken. Alt er sket i skyggen af 
en historisk pandemi, og står som et klart eksempel 
på, at fælleskab og dialog også kan lykkes selv under 
svære vilkår. 

En	stor	tak	til	alle,	der	har	bidraget	
På vegne af Kultur- og Idrætsudvalget vil jeg gerne 
takke alle dem som har bidraget til at skabe politik-
ken. Politikken er blevet til i løbet af 2020 og foråret 
2021 med bidrag fra en række væsentlige aktører 
inden for områderne. 
Jeres bidrag og energi i arbejdet har været afgørende 
for, at vi har kunnet fuldføre processen. 

Venlig hilsen 

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget 
Merete Them Kjølholm 

FORORD
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Kultur-,	idræts-	og	fritidslivet	er	en	vigtig	
del	af	borgernes	liv.	Det	gør	det	gode	liv	
bedre	–	fra	de	spæde	til	de	gyldne	år.		

Borgerne	i	Allerød	Kommune	er	aktive	i	
foreningslivet.	Over	halvdelen	er	medlem	
af	en	forening	og	rigtig	mange	yder	en	
frivillig	indsats.	Borgerne	bruger	bibliote-
kerne,	naturen,	biografen,	de	indendørs	
idrætsfaciliteter	og	egnsteatret	Mungo	
Park	flittigt.	

Borgernes deltagelse og opbakning er med til at leve-
re et højt niveau af aktivitet og er på den måde med 
til at skabe et alsidigt kultur, idræts- og fritidsliv med 
høj kvalitet. Med en ny samlet politik for kultur, idræt 
og fritid sættes retningen for en samlet stabil udvik-
ling på tværs. 

• Borgerne skal opleve, at der er alsidige muligheder
for at deltage i sunde og stimulerende fællesskaber.

• Borgerne skal opleve, at fritidslivet bidrager til en
levende kommune og anses som en vigtig del af
kommunes identitet.

• Borgerne skal opleve, at der altid er adgang til at
nyde naturen og dyrke fritidsinteresser i Allerød
Kommune.

Temaer	i	politikken	
Politikken	indeholder	fem	temaer.	Temaerne	er:	
• Fælleskab og bredde

• Kultur, idræt og fritid på tværs

• Innovation, læring og dannelse

• Rum for aktiviteter – oplevelser ude og inde

• Talenter på vej

I Politikken udfoldes temaerne med mål og retning 
for, hvordan aktører på tværs af kommunens kultur, 
idræts og fritidsområde i fællesskab kan arbejde for 
at realisere politikken mål. Politikken skal ses som en 
samlet politik men hvert tema har sin egen afgræns-
ning og er målrettet her indenfor.  

Deltagelse 
Politikken handler om at skabe de bedst mulige ram-
mer for Allerødborgernes mulighed for deltagelse.
Deltagelse har potentialet til at forandre og udvikle 
mennesker – hele livet. Deltagelse i oplevelser inden 
for kultur, idræt og fritid gør os mennesker rigere, mere
opmærksomme på sider af os selv, vi ikke kendte til, 
bedre til at forstå andre mennesker og den verden, vi 
lever i. Deltagelse kan udfordre os, gøre os sundere, 
gladere og mere kreative. Samtidig er deltagelse med 
til at skabe identitet, både lokalt, regionalt og natio-
nalt. 

Visionen	om	”det	gode	liv	–	hele	livet”	
som	samlende	ramme	for	en	ny	politik	
Vores vision for hele Allerød Kommune ”Tæt på hinan-
den - tæt på naturen” er en fælles ledestjerne, som 
skal udvikle og forbedre Allerød Kommune, for nu- 
værende og for fremtidige generationer. Derfor tager  
politikken et naturligt afsæt i Allerød Kommunes vision. 

Visionen udspringer af to ting, der er helt særlige ved 
at bo i Allerød Kommune, og som har betydning for 
det gode liv hele livet, nemlig stærke fællesskaber og, 
at vi er tæt på naturen. Når visionen har fælleskab 
som omdrejningspunkt, skyldes det, at det netop er 
muligheden for at engagere sig i fælleskaber, der  
vægtes som noget af det vigtigste for borgerne. 

Stærke fællesskaber spiller en afgørende rolle i at 
fremtidssikre et godt, trygt og lærerigt liv for alle.  
Det skal vi værne om og bygge på i fremtiden, når vi 
skaber de bedste rammer for det gode liv - hele livet.

INDLEDNING 

1. Oversigt i procent over borgernes anvendelse af udvalgte
fritidsfaciliteter i Allerød Kommune. Antal respondenter: 502
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De	vigtige	forudsætninger
Rammerne for deltagelse skabes, og fungerer i et 
samspil mellem aktive aktører i foreningerne, kultur-
livet, Allerød Kommune og engagerede medborgere. 
Disse væsentlige aktører skal have de bedst mulige 
forudsætninger for at lykkes med at skabe adgang 
til deltagelse. Derfor er det vigtigt, at politikken 
fokuserer på samarbejdet og sætter mål for at ud-
vikle de rammer, der er for samarbejdet mellem 
aktive aktører. 

Politik for den folkeoplysende virksomhed som en 
integreret del af Politik for Kultur, Idræt og Fritid
Folkeoplysningsloven er det fundament som de fleste 
kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Allerød Kommune 
bygger på. Politikken sætter retning for udviklings-
arbejde inden for folkeoplysningsloven. Rammer og 
krav herfor er oplyst i politikken bilag

Fra	politik	til	praksis	
Politik for Kultur, Idræt og Fritid forpligter aktørerne
på området i én fælles retning som udfoldes i de 
valgte 5 temaer. 

Det politiske niveau forpligter sig til at styre og lede 
med politikken for øje i udvalgsarbejdet. Kommunens 
medarbejdere anvender politikken aktivt i udvikling 
af praksis og i driften af områderne. Foreninger, fri-
villige fællesskaber, kulturinstitutioner, råd og nævn 
kan bruge politikken som inspiration og ramme for 
samarbejde med kommunen og med hinanden.  

"Samarbejde". Skulptur af Erik Moseholm i Lillerød Bymidte.
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Tæt	på	hinanden	med	plads	til	alle
Teamet sætter retning for mangfoldigheden og bred-
den inden for kultur-, idræts- og fritidslivet. 

Det handler om borgernes muligheder for deltagelse i 
sunde og stimulerende fritidsfællesskaber. Med fælles- 
skaber forstår vi både mindre interessefællesskaber og 
bredere traditionelle såvel som utraditionelle fælles-
skaber. Alt hvad der bidrager til borgernes udfold- 
else og deltagelse i kultur-, idræts- og fritidslivet skal 
have plads til at vokse. Bredden i fritidstilbuddene 
skal afspejle borgernes interesser, og der er derved 
ikke et fælleskab, der er for småt eller for stort til at  
få plads i Allerød Kommune. Det fantastiske fritidsliv  
i Allerød Kommune drives i det daglige af uundværlige 
frivillige og ildsjæle, og dem skal vi støtte op om og 
værne om for at sikre, at der også i fremtiden er et 
rigt fritidsliv for borgerne at deltage i.     

Kultur, idræt og fritid skal aktivere borgerne og give 
dem lyst til at deltage i udviklingen af deres eget liv 
og det lokale samfund omkring dem. Det skal samle 
byens borgere, skabe fællesskab og styrke medborg- 
erskabet.

Mål

• Fællesskaberne i Allerød Kommune afspejler et
mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv med at- 
traktive tilbud for alle generationer.

• Borgerne i Allerød Kommune er med i lokal- 
udviklende og engagerende fælleskaber.

• Foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner trives

• De frivillige og øvrige ildsjæle er dem, der skaber
borgernes muligheder for deltagelse i fritidslivet.
Det skal være let og attraktivt at være frivillig at
være frivillig.

• Mindre fællesskaber kan hurtigt skabe et ekstra-
 ordinært liv og lokale muligheder.

• Udbud og udvikling af fællesskaber med afsæt i
borgernes interesser giver

• anledning til at både det organiserede og selv- 
organiserede fritidsliv udfolder sig.

1. FÆLLESSKAB OG BREDDE

Aktiv fritid.
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Det	skal	der	til	for	at	nå	målene
Alle tænker bredt og utraditionelt i forhold til, hvad 
der opfattes som et fritidsfælleskab. 

Fritidslivets aktører og borgerne skal vide, hvor de  
kan finde information, og hvor man kan finde rådgiv-
ning og sparring. Allerød Kommune vil derfor målrette 
kommunikationen omkring kultur-, idræts- og fritids- 
livets tilbud og muligheder.

Fritidslivet skal opleves som tilgængeligt og attraktivt 
og være imødekommende overfor nytænkende aktivi-
teter, der skaber mulighed for nye fællesskaber.

Foreningslivet ville ikke eksistere uden frivillige igang-
sættere, der påtager sig ansvar i bestyrelser, stiller sig 
til rådighed som trænere eller på anden måde yder 
en frivillig indsats. Derfor skal der være stort fokus 
på at skabe gode forhold for de frivillige, og det skal 
gøres nemt og attraktivt at være frivillig i fritidslivets 
organisationer. 

Kommune, foreninger og aftenskoler og kulturlivet 
tager socialt ansvar, ved at aktivere og inddrage de 
borgere, der gerne vil, men af forskellige årsager  
ikke kan deltage i foreningslivet endnu. 

Vi	er	godt	på	vej	når…
• Borgerne oplever, at der er fællesskaber og aktivite-

ter af høj kvalitet, der matcher deres interesser og
behov.

• Der er gode rammer for foreningerne, aftenskoler-
ne og kulturlivet, og de kan søge hjælp og vej-
ledning til såvel administrative udfordringer som
nytænkende initiativer.

• Der er tilgængelig information og god kommunika- 
tion om kultur-, idræts- og fritidslivets tilbud.

• Foreninger, aftenskoler og kulturlivet oplever, at de
administrative opgaver er nemmere at håndtere og
gennemføre som resultat af tydelige retningslinjer
og vejledninger samt ensrettet forvaltning af disse.

Fodboldspillere på kommunalt idrætsanlæg.
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Samarbejde	på	tværs	for	et	rigere	fritidsliv	
Temaet sætter retning for samarbejde og dialog mel-
lem aktørerne på kultur-, idræts-, og fritidsområdet. 
Kultur-, idræts- og fritidslivet er sammen om at skabe 
det gode liv. Kultur- og idrætslivet øger vores menta-
le, fysiske og sociale sundhed. 

De mange aktører på området besidder mange for-
skellige kompetencer, og alle kan lære af og inspirere 
hinanden. Inspiration skaber kreativitet og giver ideer 
til udvikling. Det er vigtigt at være nysgerrig og åben 
over for nye muligheder og områder, hvor de enkelte 
borgere, kulturaktører og idræts- og fritidslivet gen-
sidigt kan inspirere og udvikle hinanden. Samarbejde 
på kultur-, idræts- og fritidsområdet er stigende grad 
en forudsætning for udvikling af nye aktiviteter og 
fællesskaber. 

Samarbejde på tværs af foreninger, aftenskoler, bor-
gere og forvaltninger er en af de vigtigste forudsæt-
ninger for indfrielse af politikkens øvrige temaer.

Mål
• Velfungerende samarbejder og partnerskaber på

tværs opdyrkes og understøttes -  f.eks. samarbejde
mellem skoler, institutioner og foreningslivet.

• Den tværgående dialog omkring kultur, idræt og
fritid sikrer samlet fokus på udmøntning af Politik
for Kultur, Idræt og Fritid.

• Organiseringsformerne inden for kultur-, idræts- og
fritidsområdet udvikles i takt med at omverdenen
forandrer sig.

• Et samlet folkeoplysende brugerudvalg (jf. Folke-
oplysningsloven) har tæt dialoge med det politiske
udvalg med ansvar for området.

Det	skal	der	til	for	at	nå	målene		
For at realisere målene er det vigtigt, at der er gode 
rammer for samarbejde mellem interessenter. 

2. KULTUR, IDRÆT OG FRITID PÅ TVÆRS

Det skal være nemt at få kontakt til hinanden og indgå 
i dialog på tværs af områderne. Der kan også være 
fokus på at støtte igangsættelse og udvikling af 
organiseringsformer og tilbud/aktiviteter. Det være 
sig både på tværs af de etablerede aktører og for 
nye fællesskaber. Heri ligger også et blik på, hvordan 
tværgående samarbejder med andre kommuner og 
institutioner og landsdækkende aktører kan bruges 
strategisk og skabe øget værdi for alle. 

De frivillige på området er værdifulde medspillere i 
udviklingen af det fremtidige fritidsliv og ikke en uud-
tømmelig ressource. Forståelse for de frivilliges virke, 
behov og motivation er helt central for udvikling af 
området. 

I 2021 indledes en dialog for at arbejde frem mod en 
styrket entydig samarbejdsstruktur med klare roller 
og ansvar, der kan bidrage aktivt til udmøntning af 
denne ny samlede politik. 

Vi	er	godt	på	vej	når…
• Vi samarbejder strategisk og langsigtet for ud- 

møntning af Politik for Kultur, Idræt og Fritid.

• Der er en entydig og handlekraftig samarbejds- 
kultur og -struktur mellem de centrale aktører
inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet.

• Aktører som ønsker at indlede samarbejde med
andre aktører hurtigt og nemt kan få adgang til
nødvendig information.

• Alle der ønsker at bidrage til udvikling af Allerød
Kommunes kultur-, idræts- og fritidstilbud oplever,
at de har tilstrækkelig mulighed herfor og har ad-
gang til nødvendig vejledning.

• Der er etableret et strategisk partnerskab med
én eller flere af kultur-, idræts- og fritidsområdets
hovedorganisationer omkring udmøntning af
udvalgte målsætninger i Politik for Kultur, Idræt
og Fritid.
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Udviklende	fællesskaber	og	kulturoplevelser	skaber	
meningsfulde	liv
Temaet sætter retning for kultur-, idræts- og fritids- 
livets bidrag til borgernes livslange læring og dannelse.

Det er ikke kun som børn i skolen, at vi lærer og 
udvikler os, men også i høj grad ved mødet med 
kultur- idræts og fritidslivet – i teatret, på biblioteket, 
til koncerter, til undervisning i aftenskolen eller via 
interessefællesskaber i foreninger.

Læring og dannelse forstås som både den kulturelle 
og kropslige erhvervelse af nye, eller udvikling af  
eksisterende, sociale, mentale og kroplige færdig- 
heder. Kultur-, idræts- og fritidslivet styrker demo- 
kratiet og borgernes deltagelse i samfundet. Fritids-
livet spiller en vigtig rolle i at skabe sammenhængs-
kraft i samfundet f.eks. ved borgernes muligheder  
for at indgå i relationer og meningsudvekslinger på 
tværs af forskelligheder. 

3. INNOVATION, LÆRING OG DANNELSE

Mål

• Borgerne har mulighed for at deltage i menings-
fulde fælleskaber, der styrker den demokratiske
samtale og medborgerskabet.

• Kultur-, idræts- og fritidslivet skal være tilgængeligt
og inkluderende. Det skal inspirere og skabe udsyn
samt lyst til deltagelse

• Børn og familier i sårbare positioner har gode
muligheder for at deltage i kultur, idræts og
fritidslivet.

• Børn og unge oplever, at der er mulighed for at
forfølge deres interesse i et interessefællesskab.

• Der er god adgang til udviklende og perspekti- 
verende kunst-, teater- og litteraturoplevelser.

• Bibliotekerne og Musikskolen, egnsteatret
Mungo Park og aftenskolerne har en fortsat
stor betydning for borgernes livslange læring,
kreativitet og meningsudveksling.

• Den lokalhistoriske læring sker fortsat. Den fælles
fortid og kulturarv er fundamentet for, at vi kan
blive klogere på vores nutid.

• Et stærkt lokalt tilhørsforhold er afgørende for en
fælles Allerød identitet.

Højtlæsning på Allerød Bibliotek.



POLITIK FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID ALLERØD KOMMUNE - AUGUST 2021

10

Det	skal	der	til	for	at	nå	målene
Deltagelse er centralt, og der arbejdes mod at forbed-
re mulighederne for deltagelse ved at arbejde med. 
øget tilgængelighed til kultur-, idræts- og fritidslivet 
via synlighed og kommunikation. Dette blandt andet 
således, at det gøres mulig for organisationer og for-
eninger at inkludere flere.

Med det formål at øge deltagelsen, arbejdes der med 
at opdyrke samarbejder, eller sættes særligt lys på 
allerede eksisterende samarbejder med lærende og 
dannede perspektiver. Der kan være et særligt fokus 
på at opdyrke samarbejder, der øger deltagelsen 
blandt de borgere hos hvem kultur-, idræts- og fritids-
livet er uvant. 

Vi	er	godt	på	vej	når…	

• Borgerne og fritidslivets organisationer ved, hvor
de skal henvende sig med deres projekter og nye
initiativer.

• Rammerne om læringsmiljøerne og det debatska-
bende fritidsliv er af høj kvalitet.

• Børn og familier i sårbare positioner har mulighed
for at deltage aktivt i fritidslivet.

• Børn og unge bliver præsenteret for kultur-, idræts- 
og fritidslivet gennem skole, daginstitution og
fritidsklub.

• Der er skabt meningsfulde samarbejdsaftaler med
mellem forvaltninger, foreninger, kulturinstitutio-
ner, skoler, daginstitutioner m.fl. med henblik på
øget læring og dannelse.

• Når størstedelen af borgerne oplever, at deres
behov for tilbud inden for voksenundervisning og
debatskabende aktiviteter opfyldes.

Foredrag i Skoven 4.
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Strategisk	og	langsigtet	udvikling	af	eksisterende	og	
nye	fritidsfaciliteter	
Temaet sætter retning for, hvordan de fysiske facilite-
ter i Allerød skal udvikles og anvendes i fremtiden 
Allerød Kommunes ejendomme og smukke natur- 
områder giver borgerne rigtig gode muligheder for 
udfoldelse. Det er vigtigt, at borgere i alle aldre og 
med forskellige forudsætninger har mulighed for at 
benytte, og har kendskab til, kommunens fritidsfacili-
teter og muligheder for naturoplevelser. Kommunens 
ejendomme, natur og bymiljøer skal i videst mulig 
omfang være tidssvarende og af god kvalitet samt  
udvikles til fremtiden. Nye måder at anskue facili-
teterne og deres anvende på samt indførelsen af 
digitale løsninger kan give inspiration og øge borger-
nes muligheder for deltagelse i kultur-, idræts- og 
fritidslivet. 

Mål	
• Der er med involvering af aktørerne på fritids-

området udarbejdet en langsigtet strategisk plan
for udvikling af eksisterende og nye indendørs og
udendørs fritidsfaciliteter, så disse imødekommer
fremtidens behov. Planen skal tilstræbe, at de
kommunale ejendomme, naturen og bymiljøerne
og de afsatte ressourcer hertil kommer flest muli-
ge borgere til gode. Planen skal ikke sætte retning
for udvikling af faciliteter, der fungerer, men på et
oplyst vidensgrundlag koncentrere sig om behov og
potentialer.

• De organiserede fællesskaber, som Allerød Kommu-
ne er forpligtet til at anvise faciliteter til, har fortsat
gode vilkår for udvikling af aktiviteter og rekrutte-
ring af flere medlemmer.

• Eksisterende faciliteter er udnyttet bedst muligt,
hvorved der kan skabes bedre muligheder for nye
organiserede aktiviteter samt selvorganiserede
anvendelse.

• Informationen og kendskabet til de frit tilgængelige
fritidsfaciliteter er god.

• Det gøres mere attraktivt at bruge byrum og natur-
områder til aktiviteter.

• Der er skabt klarhed og faste samarbejdsmodeller
for udvikling og/eller etablering af faciliteter, hvor
foreninger og borgere bidrager til fuld eller delvis
finansiering og/eller drift.

4. RUM	FOR	AKTIVITETER	–	OPLEVELSER
UDE OG INDE

Det	skal	der	til	for	at	nå	målene
Kommunens faciliteter danner ramme om rigtig  
mange aktiviteter på kultur-, idræts- og fritidsom-
rådet. Der er derfor fortsat være stor fokus på opti-
meret anvendelse og udnyttelse af de kommunale 
bygninger via en tæt dialog med brugerne og digitale 
værktøjer. For at have fokus på fremtidige behov for 
rum og faciliteter, holdes der forsat en løbende dialog 
med aktørerne på området, da de besidder vigtig 
viden om behov og udviklingstendenser på kultur-, 
idræts- og fritidsområdet. Den eksisterende online 
information om Allerød Kommunens faciliteter og 
muligheder for benyttelse udvides og optimeres.

Vi	er	godt	på	vej	når…	
• Allerød kommune byråd har vedtaget en strategisk

plan for udvikling af eksisterende og nye indendørs
og udendørs fritidsfaciliteter med afsæt i Politik for
Kultur, Idræt og Fritid.

• Det er let at søge og finde information om de frit
tilgængelige faciliteter i naturen og byrummet samt
hvordan disse kan benyttes.

• Der er etableret faste modeller for hvordan nye
faciliteter kan etableres i forskellige samarbejder.

• Foreningerne oplever, at der er gode faciliteter til
deres aktiviteter.

• Der er skabt attraktive byrum og borgerne har let
adgang til den omkringliggende naturs aktivitets-
muligheder.

Tumlebane i Blovstrødhallen.
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Stærke fællesskaber fremelsker talenter 
Temaet sætter retning for arbejdet med talenter 
inden for kultur, idræt og fritid.

Talenter findes inden for alle områder af kultur-, og 
idræts- og fritidslivet. Afsættet for talentudvikling skal 
findes i fællesskaberne. De stærke sociale og faglige 
fællesskaber fastholder flest muligt længst muligt, 
hvilket er vigtigt for at talenter kan spire.

De engagerede ledere og undervisere skaber gejst og 
engagement, hvilket er en vigtig faktor i fastholdelsen 
af et kommende talent. 

Talenter er vigtige for os alle, da de medvirker til at 
fremme interessen for kultur-, idræts- og fritidslivet, 
skabe fælles fortællinger, lokal stolthed og identitet 
samt øge opbakningen til kommunens forenings- og 
kulturliv. 

Mål	
• Børn, unge og voksne skal have mulighed for at

forfølge deres interesse på højt niveau.

• Der er fokus på velfungerende talentmiljøer og
udviklende fællesskaber.

• Talenter i Allerød har have gode forudsætninger for
at dyrke og udvikle deres talent.

• Allerød Kommune synliggør, anerkender og støt-
ter de særligt dygtige og motiverede borgere, der
gennem udfoldelse af deres talent inspirerer andre
til deltagelse.

• Allerød Kommune anerkender socialt og fagligt dyg-
tige ledere, frivillige og undervisere, der udvikler
stærke fællesskaber og dygtige udøvere.

• Talenter skal kunne udvikles inden for alle områder
af det samlede kultur-, idræts- og fritidsliv.

5. TALENTER PÅ VEJ

Det	skal	der	til	for	at	nå	målene
For at realisere målene er det vigtigt, at alle med- 
virker til at ledere og undervisere udvikler stærke 
sociale og faglige kompetencer.  

Allerød Kommune vil primært støtte lokale talent-
udviklingsmiljøer, men er imødekommende overfor 
regionale og nationale samarbejder, som kan sende 
lokale talenter godt videre i deres udvikling. 

Allerød Kommune vil via et tættere samarbejde med 
Team Allerød arbejde for at understøtte stærke fæl-
lesskaber og talentmiljøer i kommunen. 

Der arbejdes systematisk med at synliggøre og an-
erkende lokale talenter, der kan inspirere andre til 
deltagelse. 

Vi	er	godt	på	vej	når…
• Flere aktører på det samlede kultur-, idræts- og

fritidsområde anerkender, og bakker op om talent-
miljøer i mange former og på mange forskellige
arenaer.

• Udviklingen af socialt og fagligt dygtige ledere,
frivillige og undervisere ses som en central del af
udviklingen af talenter.

• Allerød Kommune har et velfungerende samarbej-
de med Team Allerød omkring understøttelse af
talentmiljøer.

• Der forsat skabes nye talenter inden for både, kul-
tur, idræt og fritid i Allerød Kommune.

• Når flere ledere, frivillige og underviser dygtiggør
sig.



POLITIK FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID ALLERØD KOMMUNE - AUGUST 2021

13

Resumé	af	politikken	
Politik for Kultur, Idræt og Fritid beskriver det over-
ordnede serviceniveau på kultur, idræts og fritids om-
rådet og skal understøtte en samlet stabil udvikling. 
Som integreret del af politikken findes også politikken 
for den folkeoplysende virksomhed. Visionen om ”det 
gode liv – hele livet” samt hele Allerød Kommunes 
vision ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” er begge 
rammesættende for politikken. Politikken er udarbej-
det med afsæt i en omfattende inddragelsesproces 
med involvering af borgerne i Allerød Kommune og de 
øvrige aktører på området. Politikken rolle er bidrage 
til at Allerød også i fremtiden har et rigt og blomstren-
de kultur-, idræts- og fritidsliv ved at sætte en retning 
som alle aktører kan pejle sig i op imod i udvikling af 
områderne.  

Temaerne	i	politikken
Politikken indeholder 5 temaer, der bidrager til at teg-
ne og udfolde politikken og hver især gennem define-
rede mål sætter retning for specifikke udvalgte emner.  

Fælleskab og bredde - Temaet sætter retning for 
attraktive mangfoldige udbud og de fællesskaber, der 
er omkring det. Det handler om alle borgeres mulig-
heder for deltagelse i sunde og stimulerende fritids-
fællesskaber. 

RESUME,	REALISERING	AF	POLITIKKEN	OG	
FOLKEOPLYSNINGSLOVENS BETYDNING. 

Kultur, idræt og fritid på tværs - Temaet sætter ret-
ning for roller, samarbejde, ansvar og dialog mellem 
aktørerne på kultur-, idræts-, og fritidsområdet. Det 
handler om det afgørende samarbejdes betydning for 
et godt Kultur, idræts og fritidsliv.

Innovation, læring og dannelse - Temaet sætter 
retning for kultur-, idræts- og fritidslivets bidrag til 
borgernes livslange læring og dannelse. Det handler 
om mulighed for deltagelse for alle, og så handler 
det meget om børn og borgere i udsatte positioners 
adgang til deltagelse.

Rum for aktiviteter, oplevelser ude og inde - Tema-
et sætter retning for, hvordan de fysiske faciliteter i 
Allerød skal udvikles og anvendes i fremtiden samt 
muligheder for samarbejdsmodeller og samskabelse 
af nye faciliteter. Det handler om rum og oplevelser, 
ude og inde. 

Talenter på vej - Temaet sætter retning for arbejdet 
med talenter inden for alle områder af kultur, idræt 
og fritid. 
Temaerne, visionen og de afledte handlingsplaner og 
strategier skal gennem politikkens udmøntning 

Fælleskab 
og bredde

Kultur, 
idræt og fritid 

på tværs

Innovation, 
læring og 
dannelse 

Politik for 
Kultur, Idræt og

Fritid

Rum for 
aktiviteter, 
oplevelser 

ude og inde 

Talenter 
på vej 

 Det gode liv - hele liv

et

Figur over politikken.
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Politikkens	funktion		
Politik for Kultur, idræt og fritid er en af Allerød Kom-
munes 10 politikker, der alle er revideret/ udarbejdet 
i byrådsperioden 2017-21. Politikker indgår som en 
central del i kommunens overordnede styringsmodel. 
Vision, politikker og strategier omsættes i den service 
der leveres til kommunens borgere, inden for de be-
villinger, byrådet afgiver.

Realisering af politikken er en fælles opgave Realise-
ring af politikken sker i et samspil mellem alle aktører 
inden for Kultur, Idræt og Fritidsområdet.  Politikker-
ne skal understøtte den politiske dialog og lederskab. 
Det vil derfor ofte kræve, at der ikke kun arbejdes 
med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det 
er relevant at involvere både borgere og administra-
tionen på nye måder, så samspillet og ejerskabet til 
politikken i sidste ende bliver større.

Politikens	rolle	i	det	politiske	liv.	
Politik for Kultur, idræt og fritids rolle er at sætte en 
retning, som aktører på områderne kan pejle sig op 
imod. 

Opfølgning på og realisering af politikken baseres på 
de mål, der er besluttet i politikken. Det sker politisk 
gennem udvalgsarbejdet. Det kan ske i form af sager 
og evt. strategier eller handleplaner. Det kan også 
ske som en del af de årlige budgetforhandlinger. Hvis 
der i udarbejdelsen eller opfølgningen på en politik 
viser sig et ønske om at drøfte handlemuligheder, der 
indebærer en ændring af det nuværende budget, kan 
dette nemlig udformes som politiske initiativsager, 
der kan indgå i årets budgetproces.

Politik for den folkeoplysende virksomhed som en 
integreret del af Politik for Kultur, Idræt og Fritid
Denne politik vil sætte retning for udviklingsarbejde 
inden for folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsloven er det fundament som de fleste 
kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Allerød Kommune  
bygger på. Det er med afsæt i folkeoplysningsloven, 
at Allerød Kommune anviser kommunale lokaler og 
udendørs anlæg og yder økonomisk tilskud til folke- 
oplysende aktiviteter. 

Kravene til de danske kommuner, hvad angår politik 
for den folkeoplysende virksomhed, står beskrevet i 
folkeoplysningsloven §34. Politikken lever op til disse 
krav.   

Forhold for den folkeoplysende virksomhed og snit- 
flader til det øvrige kultur-, idræts- og fritidsområde,  
for hvad angår anvisning af lokaler og udendørs 
anlæg, står særskilt beskrevet i Allerød Kommunes 
retningslinjer for lån og leje af lokaler og udendørs 
anlæg. Forhold for den folkeoplysende virksomhed 
og snitflader til det øvrige kultur-, idræts- og fritids-
område, hvad angår økonomiske tilskud, står særskilt 
beskrevet i Allerød Kommunes retningslinjer for 
tilskud til aktiviteter, tilskud til voksenundervisning, 
tilskud til egne og lejede lokaler og tilskud til udsatte 
børn og unge. 

Elever på Musikskolen.
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