
Involveringsproces

Oversigt over involveringsindsatser:

1) Byrådets aften (virtuelt) 
2) Spørgeskema til borgere 
3) Spørgeskema til foreninger og aftenskoler 
4) Borgerrettet Facebook kampagne 
5) Fritidsnævnet
• Virtuelt dialogmøde d. 24. marts
• Virtuelt dialogmøde d. 26. april
• Fysisk dialogmøde d. 1. juni
6) Dialogmøder med aktører og borgere
• Virtuelt dialogmøde med aktører og borgere d.  12. maj
• Kultur- og idrætsudvalgets virtuelle dialogmøde med aktører og borgere 26. maj
7) Fokusgruppe interview med unge



Gennemgang af temaer med afsæt i 
involveringsprocessen 



Tema: Innovation, læring og dannelse  

Det skal temaet sætte retning for…

Inklusion 

Medborgerskab

Dannelse 

Uddannelse til demokrati

Disse indsatser/målgrupper er omfattet af temaet…

Børn og unge samt børn og unge i udsatte positioner

Aftenskoler 

Kulturinstitutioner

Samarbejder mellem skole og dagtilbud og fritidslivet 



Tema: Innovation, læring og dannelse
Sammenfatning af input fra involveringsprocessen
• Børn og unge skal præsenteres for fritidstilbud gennem skoler og daginstitutioner.. 

• Fritidslivet ha en stor værdi i samfundet. Den skal vægtes højere og foreninger har brug for bistand til at tage et større 
socialt ansvar end de gør nu. Etablere formaliserede samarbejder med relevante parter 

• Der skal være adgang og tilbud til børn og familier i udsatte positioner om at blive en del af sunde fritidsfællesskaber

• Foreninger har brug for støtte og vejledning hvis de succesfuld skal inkludere børn og familier i udsatte positioner

• Der er behov for facilitering og rammer for samarbejdet mellem skoler/dagtilbud og foreninger og kulturinstitutioner. 

• Kommunen skal have særligt fokus på at understøtte nytænkende aktiviteter der fremmer demokrati, fællesskab og trivsel. 

• ”Fælleskaber for alle” pulje 

• Værne om aftenskolerne betydning for borgernes livslange læring. 

• Der skal tilbydes flere frie og uforpligtende aktiviteter indenfor kultur, idræt og fritid for unge

• Etablering af et koncept for samskabelse af nytænkende indsatser 

• Mungo Park bidrager som egnsteater til lokalsamfundet gennem scenekunst 

Kilder: Foreningsspørgeskema, borgerspørgesskema, ungeinterview, dialogmøder, 
involvering af fritidsnævnet, Byråedet aften 15.4. 



Tema: Fælleskab og bredde

Det skal temaet sætte retning for…
Organiseret /selvorganiseret fritidsliv 

Et bredt udvalg af muligheder for at dyrke interesser i såvel organiserede som 
selvorganiserede fællesskaber  

Hvordan vi støtter opstart af fælleskaber

Indsatsområder i forhold til kommunikation med henblik på udbredelse kendskab til tilbud

Disse indsatser/målgrupper er omfattet af temaet…
Den brede befolkning

Frivillige  

Bredde i tilbud 

Muligheder for at dyrke fællesskaber

Kommunikation 



Tema: Fælleskab og bredde
Sammenfatning af input fra involveringsprocessen

• Borgerne holder af bredden i de muligheder, der er i Allerød på tværs 
af kultur, fritid og idræt. 

• Bredt udbud af tilbud

• Muligheder for at deltage i aktiviteter, der ikke kræver medlemskab

• Et vigtigt fundament for fælleskaber er fritidslivet 

• Fri og uforpligtende tilbud til forskelige målgrupper med forskellige 
præferencer

• Det skal være nemmere at være forening eks. Booking, GDPR, 
hvidvaskregler, rekruttering af frivillige. Kommunikation om tilbud.  

• Kilder: spørgeskemaer, 



Rum for aktiviteter ude og inde 
Det skal temaet sætte retning for..
Adgang til information om de frit tilgængelige faciliteter i naturen og byrummet. 

Adgang til faciliteter for det etablerede fritidsliv 

Uformelle fællesskabers adgang til kommunale faciliteter gerne med fokus på forskelige 
aldersgrupper 

Bedst mulig udnyttelse af faciliteter 

Langsigtet plan for udviklingen af eksisterende faciliteter samt behov for nye faciliteter 

Hvordan udvikling af faciliteter i naturen og byrummene understøtter politikkens øvrige 
temaer

Disse indsatser/målgrupper er omfattet af temaet…
Kulturinstitutioner, foreninger og aftenskoler

Selvorganiserede 

Målgruppe-orienterede indsatser



Rum for aktiviteter ude og inde
Sammenfatning af input fra involveringsprocessen

• Fokus på muligheder for at bruge byrummet, samt natur og de grønne områder

• Fremtidssikre facilitetsudbuddet . Ifht nye aktiviteter og behov

• Evt. samle faciliteter et sted / der skal være faciliteter/mødesteder i alle 
bysamfund

• Lav en plan for udviklingen 

• Arbejd aktivt for at tilpasse faciliteter til ændrede behov

• Udnyt det store potentiale, der er for at skabe aktivitetssteder i naturen

• Kommuniker faciliteter

• Følgende facilitetsønsker er særligt nævnt: svømmehal, friluftsbad, skaterbane-
discgolf og shelter. 

Kilder: spørgeskemaer, fritidsnævn, dialogmøde og facebookkampagne



Tema: Kultur idræt og fritid på tværs
Det skal temaet sætte retning for…

Anerkendelse af foreningslivet

Facilitering af samskabelse mellem foreninger, skoler og dagtilbud med mere

Samarbejde på tværs af de politiske udvalg

Skolen i virkeligheden og foreningernes/virksomhedernes bidrag

Ambitionsniveauet for hvor meget kommunen skal understøtte og facilitere

Centrale aktører og nævns/råd/udvalgs roller og organisering i understøttelse af politikken 

Disse indsatser/målgrupper er omfattet af temaet…

• Det organiserede fritidsliv – råd/nævn

• Andre kommuner

• Foreninger

• institutioner



Det er vigtigt at samarbejde med foreninger og frivillige 

Kommunen skal understøtte foreningernes arbejde fx ved at facilitere
netværk

Frem tværkommunalt samarbejde

Promover fritidstilbud på tværs af fagområder

Fokuser på snitflader

Systematiser indsatser der understøtter samarbejder

Øget fokus på medborgerskab 

Skab møder på tværs af målgrupper

Kilder: spørgeskemaer, fritidsnævn, dialogmøde, byrådets aften 

Kultur, idræt og fritid på tværs
Sammenfatning af input fra involveringsprocessen 



Tema: Talenter på vej

Det skal temaet sætte retning for…

Ambitionsniveauet for kommunens understøttelse af talentudvikling inden for kultur og idræt

Sætte retning for hvordan kommunen skal understøtte talentarbejde

Disse indsatser/målgrupper er omfattet af temaet…

Team Allerød

Foreninger

Kulturinstitutioner

Frivillige

børn og unge

Omegnskommuner



Talentudvikling vægtes højere end elite

59% af borgerne synes at det er vigtigt at der er lokale muligheder for at dyrke kulturinteresser på højt niveau. 

48% af borgerne synes at det er vigtigt at der er lokale muligheder for at dyrke idræt på højt niveau.

12 % af borgerne vurderer temaet Talenter på Vej som ét af de tre vigtigste temaer. 

Talentudvikling understøttes bedst med gode faciliteter

Allerød Kommune skal være kendt for høj kvalitet af undervisning, hvilket menes at skabe talenter og fastholde 
udøvere. 

Talenter inspirerer og skaber motivation i bredden. 

Samarbejde regionalt og nationalt

Talentudvikling er ikke vigtigt, det fastholder ikke unge i foreningslivet men skaber en kultur hvor unge bliver 
bange for at skuffe. Der skal fokuseres på lysten til at deltage via frie og uforpligtende fællesskaber.

Gode frivillige skaber gode udviklingsmiljøer

Allerød Kommune skal være kendt for høj kvalitet af undervisning, hvilket menes at skabe talenter og fastholde 
udøvere. 

Samarbejdet om talenter bør ske i tæt dialog mellem Allerød Kommune og Team Allerød.

Talenter på vej
Sammenfatning af input fra involveringsprocessen 


