Vision for Kongelundsfortet
Dragør er porten til verden.
-læring i bevægelse
Det er visionen for Kongelundsfortet at skabe - et
læringscenter/udeskole af international standard, hvor der udvikles
praktiske metoder og redskaber indenfor både de humanistiske,
praktiske/ musiske og natur fag med udgangspunkt i stedets
særegne kulturhistoriske udtryk og placering i kystlandskabet.
Et besøg på Kongelundsfortet skal øge kompetencen til at handle i
samarbejde med andre og skal inspirere til videre udforskning af
verden.
Dogmer:
1. Kongelundsfortet har gennemgået flere markante
forandringer, som fremgår af de fysiske anlæg. Kystbatteri i
1916, fort i 1938, radarstation i 1959 og nedlagt som aktivt
militært anlæg i 1982. Dette projekt vil ske i respekt for
anlæggets bærende kultur- og fredningsværdier og
transformationen vil ikke sætte fundamentale forhindringer
for opfyldelse af ønsker til senere transformationer.
2. Kongelundsfortet er dels udeskole, hvor skolebørn
introduceres til biologi, natur og teknik, outdoor-aktiviteter
m.v. Det er dels center for menneskers fordybelse og
eksperimenteren i meget forskellige fritidsinteresser. Lige
fra ornitologi til kite-surfing. Et sted hvor der ”nørdes”.
3. Kongelundsfortet er offentligt tilgængeligt. Udeskole og
foreninger samarbejder om at skabe gode oplevelser og
læring for besøgende og selvorganiserede grupper.
4. Kongelundsfortet skal have en sund økonomi og en
omsætning som gør at ansatte medarbejdere kan sikre et
fagligt miljø af høj kvalitet og en professionel
markedsføring. Derfor skal der være tilbud, som gør stedet
til en attraktiv ”destination”. Det betyder også at de fysiske
rammer skal klargøres til arrangementer med mange
deltagere/ besøgende. Noget af det kan godt have en
midlertidig karakter.
5. Kongelundsfortet hænger sammen med Naturpark Amager,
med Befæstnings ringen (koblingen til krigshistorien), med
det maritime miljø omkring Amager og med den historiske
søfarts by Dragør. Dette udviklingsprojekt koncentrerer sig
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om Kongelundsfortet, men aktivitetsmæssigt skal alle
ovennævnte arenaer tænkes ind fra starten.
Nørder (bidragsydere):
 Kite-surfere
 Fuglefolket
 Rytterfolket: ”rejseopstaldning” og shelterovernatning
 Lokalhistorisk interesserede
 Rollespillere
 Sejlere
 Kajakfolket
 Dykkere og havsvømmere
 Klatrefolket
 Cykelryttere/ MTB-folk
 Trekkere
 Lokale kulturfolk
 Hjemmeværnsfolk: træning.
 Pædagoger og undervisere
 Madfolket??: Udekøkken?!
Målgrupper:
 Skoler dragør
 Ungdomsskole
 Lokale borgere
 Lokale Foreninger
 Tamu center
 Flygtningecenter
 DGI-deltagere outdoor, udeskole og teambuilding:
virksomheder, foreningsinstruktører, pædagoger og lærere.
 DGI sommerskoler
 Koloni og Lejrskoler for børn fra andre steder i landet
 Københavnere på udflugt
 Københavnere i aktivitet
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