Vores Furesø
Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet
Milepæle i handleplanen for Vores Furesø 2020-22

1. FACILITETER:

Styrke fleksibilitet, formidling og tilgængelighed
• Aftale med CKEA og CBM om samarbejde, når der planlægges anlægsopgaver
og større vedligeholdelsesopgaver, så der sikres multifunktion, fleksibilitet og
oplevelsesrum i byerne.
• Fondsansøgning for at fremme faciliteter til skatere, rulleskøjteløbere og
cyklister på flyvestationen.
• Sidebygningerne til Hangar 2 taget i brug som depotrum, køkken,
toiletter/omklædning og møderum til foreninger.
• Røgfrie idræts- og fritidsfaciliteter implementeret
• Nye lokalplaner for idrætsanlæg, for bl.a. at forbedre P-forholdene.
• Sikring af god adgang for personer med nedsat bevægelighed.
• Nye tribuneafsnit til Søndersøhallen
• Forbedrede parkeringsmuligheder for cyklister ved Furesø Rådhus, Farum
Kulturhus, Søndersøhallen, Farum Arena og Furesøbad
• Kløverstier etableret ved Farum Arena
• Den anvendte cykelstrategi for skolerne vil blive overført til idræts og
kulturområdet.
• Gennemførelse af SDU undersøgelse omkring faciliteter
• Renovering og etablering af Kunstgræsbaner

2. FOLKEOPLYSNING:

Understøtte foreningslivets udvikling, anerkendelse og åbenhed
•
•
•
•
•

Hjælp til foreningernes Genstartsdag den 4. september
Planlagt møde for foreninger med unge fra FUP i maj (udskudt)
Afholdelse af ni åbne rådgivninger/fyraftensmøder for foreninger
Etablering af møderække med Frivilligcentret om snitflader
Hallmonitor installeret på en række faciliteter til løbende at registrere
anvendelsen. Data anvendes til fordeling og optimering af lokalefordeling.
• Data fra bookingsystemet kan løbende sammenholdes med data fra
registreringssystemet.
• Ny pulje til kultur-, fritids- og idrætsområdet: Puljen for Vores Furesø
• Drøftelse og efterfølgende beslutning af nye vedtægter for FOU, 2022

3. KOMMUNIKATION:

Styrke formidlingen af alle de tilbud, kommunen har
• Nyt digitalt univers for Farum Kulturhus, der viser alle kulturinstitutionerne – også
Skovhuset - og foreninger.
• Skærme med ens styresystem, hvor alle kulturinstitutioner får yderligere synlighed
–også uden for egne institutioner
• Instagramprofiler er blevet aktiveret for kulturinstitutioner
• Fælles varemærke: #detkulturenkan
• Arrangementsgruppe ”creative circle”, der mødes månedligt og koordinerer og
planlægger kulturelle arrangementer samt udnytter synergi og fælles
markedsføring
• SoMe gruppe på tværs af alle kulturinstitutionerne, der har været på fælles kursus
for at sikre ens viden og fremme samarbejdet på tværs. Faste møder hver 6. uge.
• Kløverstier færdige og de sidste led i kommunikationen eksekveret.
Pressemeddelelse, hjemmeside opdateret og folder er trykt og omfordelt.
Håndplukkede foreninger har modtaget særskilt nyhedsbrev om ruterne.
• Intensiv formidling til foreninger under Corona, via nyhedsbreve
• Kunstdatabase indkøbt og 400 værker registreret
• Kunstværker i byrummet har fået skilte

4. Udvide aktivitetsudbud
for 0-6-årige i dagtilbud

• Spørgeskemaundersøgelse er afviklet for at kortlægge, hvilke kultur- og
idrætstilbud, børnehaver og vuggestuer benytter sig af i dag. Undersøgelsen
danner grundlag for det fremtidige arbejde med at udvide
aktivitetsudbuddet.
• Afdækning af daginstitutionernes interesse for at etablere ”Åbent dagtilbud”
efter model fra Åben Skole.
• De syngende museumsgrise – et tilbud til 0-6-årige, der involverer både
Musikskolen, Furesø Museer og Skolelandbruget
• Den mobile cykelbane – et tilbud, der også involverer de 0-6- årige og
træner dem til sikker færdsel på cykel
• Dialog etableret med CDS om fokus på børn med funktionsnedsættelse i
dagtilbud og foreningsliv
• Dialog etableret med CDS og Sundhedsplejen om øget forældreinddragelse,
så småbørnsforældre oplæres i at lave øvelser med deres børn
• Farum Boldklub - fodbold for 3-årige.

5. Styrke samarbejdet med skoler,
så alle børn får glæde af kultur-, forenings- og idrætstilbud
• Musikskoleforløb udbudt og afviklet på skolerne 2021-22
• Case til skolebyrådsdag 2021 om Bibliotekssamarbejde og læselyst
• Undersøgelse/indsats vedr. Åben Skolepuljen med henblik på at øge
ansøgerfeltet: Ny arbejdsgruppe i FOU
• Møde mellem FFO3, Ungdomsskolen og playmaker om styrkelse af
samarbejdet med foreninger
• Fællesdag for skoler og folkebiblioteker
• Planlægning af koncept og prøvehandling for en ”kulturel dannelsesrejse”
for de 0-16-årige i 2021-22 med mulighed for varig implementering
• Nyt og bredere program til Sommerferieaktiviteter
• Budget 2022-25: 120.000 kr/år til musikforløb på fire Solvang, Lyngholm,
Stavnsholt og Ll. Værløse.
• ”Mød Musikken” – musiktilbud til børn med autisme på Ll. Værløse Skoles
autismeafdeling i samarbejde med Musikskolen og institut for Musikterapi
(AAU), finansieret af Kulturstyrelsens pulje ”Grib Engagementet”.

6. Udvikle aktiviteter for, af og med unge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortlægning af kommunens tilbud til unge (forvaltningen)
Undersøgelse af behov for ungemiljø (Fremtidsfabrik)
Afholdelse af Ølbryggethon med støtte fra Kulturmetropolen
Afholdelse af kunstuge i UKH med støtte fra Kulturmetropolen
Unge fra FUP afholdt sommerferieaktiviteter 2020
FUP afholdt virtuelle aktiviteter under coronanedlukningen, bl.a. Fredags
FUP med støtte fra Ungepengepuljen
Den Grønne flåde – bygget af unge i Furesø mhp. indsamling af skrald på
Søndersø, støttet af Miljøinitiativpuljen
FUP repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget
Youtubekanal for unge om ensomhed (på vej)
RÅ-festival – regional festival for unge kulturskabere afholdes i 2023 i
Galaksen i samarbejde med Kulturmetropolen
Stor indsats for at øge ungedeltagelsen ved kommunalvalget 2021
Temamøde i byrådet afholdt 4. maj om ungemiljø i Furesø

7. Udvikle Fritidsvejledningen,
så den bygger bro til flere udsatte målgrupper

• Styrket, forpligtende samarbejde med udvalgte foreninger: Værløse
Gymnastikforening, Farum-Familie-Svøm, Farum Bokseklub, Farum
Boldklub, Farum Gymnastikforening og Farum Billedskole.
• Samarbejdsprojekt med Turridning Mosedamgaard for særligt sårbare børn
og unge
• Støtte til Værløse Svømmeklubs tilbud for børn med ADHD og autisme
• Succesfuldt følgeguideforløb for ung mand, tilknyttet Ungeindsatsen
• Fast samarbejde og mødedeltagelse med CBV om udsatte familier, så FV
tænkes ind som en del af løsningen
• Styrket samarbejde med to-sprogskonsulenter med fokus på henvisning og
den gode modtagelse af tosprogede børn
• Særligt fokus på de udsatte børn og unge i forbindelse med afvikling af
Sommerferieaktiviteter.
• Åben sjov hverdag i sommerferien

8. Styrke samarbejdet med aktører…

…indenfor sundhed, integration og udsatte, så både kultur, idræt og
fritid kommer flere sårbare målgrupper til gavn
• Skrivekunstforløb for psykisk sårbare borgere (Bibliotek og Jobcenter) 2021-23 –
Kulturmetropolen har fået eksterne fondsmidler (1 mio)
• Billedkunstforløb for psykisk sårbare borgere (Skovhuset og Center for Børn og Voksne)
2021-22
• Politisk temamøde om kultur og sundhed oktober 2020
• Nyt tema for §18 midlerne (fokus på mental sundhed)
• Teaterforestillinger på Plejecenter Lillevang 2021 (Det flydende teater) og alle
pleje/aktivitetscentre 2022 (Undergrunden)
• Mød Musikken - Musiktilbud for børn med autisme, støttet af puljen Grib Engagementet
(Kulturstyrelsen) Musikskolen, Ll. Værløse skole og Musikterapi, Aalborg Universitet
• Furesø i Fællesskab: Projektudvikling om ”fritidsvejledning” for +65-årige – dialog med
fonde om støtte til opstart. Støtte til Madfællesskaber efteråret 2022, Nordeafonden
• Kulturfestival/aktiviteter på Lillevang, støttet af puljen for Vores Furesø
• Erindringskasser til plejehjem (CSS og Furesø Museer)
• Guidet læsning for borgere med særlige behov på Biblioteket
• Hold hjernen i gang – aktivitetsforløb for seniorer på Biblioteket afviklet 2021
• Idræts- og kulturaktiviteter afholdes for ukrainske flygtningebørn 2022

9. Udvikle de eksisterende events,
så samarbejde og målgrupper udvides
• Konceptet ”Skidefuld af historier” er nu blevet til et samarbejde med
Ballerup Kommune, hvor man med samme afsæt laver historier med
stofmisbrugere.
• ”Lun på Musik” er under udvikling – en udvidelse af Lun på Ord
• Eventservice med én indgang og rådgivning etableret
• Intern taskforce med nøglemedarbejdere på tværs af forvaltningen
• Eventkalender på www.furesoe.dk/events etableret
• Eventstrategi formuleret og implementeret
• Klarere kriterier for kommunens puljer og tilskud formuleret og
kommunikeret
• Eventguide under udvikling for eventarrangører

10. Forbedre dialog og selvbetjeningsmuligheder
for foreninger, der øger gennemsigtighed og brugervenlighed
• Boblberg er implementeret og benyttes af borgere og foreninger
• Brugerråd er etableret med foreningsrepræsentanter for 8 forskellige
fritidsfaciliteter faciliteter
• Kalendersystemet i Farum Arena er ved at blive implementeret og udbredes
til andre faciliteter
• Winkas – to fyraftensmøde for foreninger afholdt om anvendelsen af Winkas
og andre selvbetjeningsmuligheder.
• Gratis medlemskab af Fonde.dk til alle foreninger
• Udbud af kurser i 2021 for foreninger, fx om kommunikation, fondsmidler,
COVID-19, etc.
• Place2Book udvidet til at omfatte sommerferieaktiviteter og Skovgårdens
Aktivitetscenter
• Task force etableret

