Dragør Kommunes
Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020

Kultur og fritid for det hele menneske

1. udkast, Skole- og Kulturafdelingen, februar 2017.

Forord
Ved formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
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Én fælles politik – som paraply og pejlemærke
Dragør Kommune har tradition for et rigt kultur- og fritidsliv og ønsker også dette for fremtiden. For at
understøtte området er derfor formuleret en sammenhængende kultur- og fritidspolitik. Den skal sikre den
bedste udnyttelse af tilgængelige ressourcer og udstikke rammerne for kommunens prioriterede indsatser
på kultur- og fritidsområdet via en fælles vision og hensigtserklæringer.
At opnå de ønskede resultater på området er afhængig af, at politikken tages i brug af kultur- og
fritidsområdets aktører; administration, skoler, kultur- og fritidsinstitutioner samt frivillige og borgere i
foreninger eller andre sammenslutninger.
Politikken skal fungere som paraply på området og gøre det muligt at samarbejde om fælles projekter.
Samtidig kan den være pejlemærke for de enkelte aktører, så der, også i selvstændige tiltag, trækkes i en
fælles retning og tænkes i, hvordan enkelte aktører bedst kan bidrage til den samlede vifte af kultur- og
fritidsmuligheder i Dragør Kommune.
Dette skal blandt andet gøres ved at lade politikken være ramme for handleplaner, der er udarbejdet af de
enkelte kommunale institutioner. Heri kan visioner og hensigter tage konkret form.
Derudover vil politikken kunne bruges som inspiration og forventningsafstemning for frivillige samlet i
foreninger eller andre tiltag samt for den enkelte borger – både som deltager og initiativtager.
Politikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Særligt er tankerne i ”Politik for et
aktivt medborgerskab i Dragør Kommune” afgørende som grundtanke bag arbejdet med kultur og fritid.
Kultur- og fritidspolitikken er godkendt af kommunalbestyrelsen den XX 2017. Den er formuleret med
udgangspunkt i den eksisterende politik fra 2011, efter det i 2016 blev politisk besluttet at revidere denne.
Den 17. januar 2017 blev der afholdt et dialogmøde mellem Børne-, Fritids- og Kulturudvalg og
repræsentanter fra kultur- og fritidslivet, hvor politikkens temaer og udformning blev drøftet. Første udkast
til revidering blev formuleret af administrationen på baggrund af inputtene fra mødet og er efter politisk
behandling blevet til denne politik.
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Vision: Kultur og fritid for det hele menneske
Et rigt og varieret kultur- og fritidsliv giver sammenhængskraft i menneskers liv og er med til at skabe
forudsætningerne for, at det hele menneske kan udfolde sig.
Dragør Kommune tilbyder borgere og besøgende et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv. Et liv der
baserer sig på åbenhed og stærke traditioner, som i høj grad er båret af et samspil mellem,
kulturinstitutioner og lokale foreninger. Dragør overrasker og udfordrer med unikke oplevelser, og der gives
plads til mangfoldighed, kreativitet og borgerinddragelse på kultur- og fritidsområdet.
Det er vigtigt, at der fortsat investeres i kultur- og fritidsområdet, samt at der arbejdes på at skabe synergi
mellem kultur- og erhvervsliv, kulturinstitutioner, selvorganiserede aktiviteter, foreningslivet,
folkeoplysningsområdet, daginstitutioner, skoler, ungdomsklub, ungdomsskole m.fl. i legende og skabende
miljøer.
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Fokusområder
I det følgende er beskrevet fire fokusområder, der, hver for sig og tilsammen, bidrager til opnåelse af
visionen.
Hvert fokusområde er beskrevet via en overskrift, en hensigtserklæring, inkl. arbejdsindsatser og en
motivation.
Først erklæres altså, hvad Dragør kommune gerne vil. Herefter følger en mere konkret forklaring af,
hvordan kommunen vil arbejde på at opnå dette. Derefter beskrives de antagelser, der forklarer, hvorfor
det netop er dét, som Dragør Kommune vil arbejde på.
De fire fokusområder er:





Aktivt liv – i frihed og fællesskab
Kulturel dannelse
Kultur og fritid på tværs
Kultur- og naturarv
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1. Aktivt liv – i frihed og fællesskab
HENSIGTSERKLÆRING
I Dragør Kommune vil vi, at det er naturligt at være aktiv og bevæge sig ved at dyrke idræt eller andre
fritidsinteresser i frihed og i fællesskab. Alle borgere skal derfor have adgang til en variation af fritidstilbud i
nærområdet samt tilstrækkelige og tidssvarende faciliteter.
Derfor vil vi:
- Vedligeholde og tilpasse kvaliteten og mængden af fritidsfaciliteter
- Sikre en større robusthed indenfor fritidslivet ved at øge samarbejdet mellem de eksisterende
institutioner og foreninger med henblik på en bedre ressourceudnyttelse
- Støtte om op om initiativer, der virker sundhedsfremmende
- Fremme muligheden for aktivitet og bevægelse i byens offentlige rum og i naturen
- Understøtte fleksible træningsmuligheder, der passer ind i familie – og arbejdsliv
- Understøtte folkeoplysningsaktiviteter samt de selvorganiserede idræts- og fritidsaktiviteter
- Fastholde og udvikle attraktive og tidssvarende idræts- og fritidstilbud, der kan tiltrække og
fasholde kommunens børn og unge
- Sikre der sker en fortsat rekruttering til ledervirksomheden i Dragør kommunes fritids- og
foreningsliv
- Arbejde på at der fastlægges retningslinjer for, hvorledes foreninger kan opnå økonomisk støtte til
større projekter.
MOTIVATION
Et aktivt og varieret fritidsliv medvirker til at styrke både krop og sjæl.
Aktivitet og deltagelse kan tage mange former – afhængigt af den enkeltes aktuelle livsvilkår og personlige
kompetencer og præferencer. I Dragør Kommune mener vi, at fritids- og idrætsfaciliteter er særligt vigtige
sociale og kulturelle samlingspunkter.
Dragør Kommune ønsker at opretholde og styrke idrætslivet, med fokus på breddeidrætten, således, at alle
Dragørs borgere har mulighed for at dyrke idræt efter lyst og behov til gavn for den enkeltes sundhed og
livskvalitet. Dragør Kommune lægger derfor vægt på at skabe mangfoldige fællesskaber og
sammenhængskraft i byen.
Attraktive og gode faciliteter, er en forudsætning for den optimale oplevelse af en fritidsaktivitet. Ved
faciliteter forstås fysiske rammer, såsom bygninger og udendørsarealer, der er indrettet til idræts- og
fritidsaktiviteter.
Udover det fysiske rum, er også kulturelle og sociale rum for aktivitet vigtige. Derfor er det afgørende at
sikre udvikling af fællesskaber omkring disse i foreninger og ved selvorganiserede aktiviteter.
Det er særligt vigtigt at lægge vægt på børn og unges udfoldelsesmuligheder. Tilbud i foreninger og
sportsklubber giver mulighed for en sund og alsidig opvækst. Der skal tages initiativer til at fastholde og
motivere frivillige ledere til dette arbejde.
For at et aktivt fritidsliv er en mulighed for alle borgere, er det vigtigt, at det ved indretning af nye
fritidsfaciliteter og renovering af eksisterende sikres, at alle anlæg bliver ældre- og handicapegnede.
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2. Kulturel dannelse
HENSIGTSERKLÆRING
I Dragør Kommune vil vi have et spændende og varieret kultur-, og fritidsliv, hvor alle borgere har rig
mulighed for at være involveret i kulturelle aktiviteter. Borgene skal kunne deltage i og skabe
vedkommende og markante oplevelser og begivenheder, der bidrager til udvikling af egne og fælles
forståelser af mennesker, kultur- og naturarv, identitet, demokrati, skabende kunst og socialt samvær.
Derfor vil vi:
- Give alle borgere mulighed for at udfolde sig kreativt og rekreativt
- Tydeliggøre Dragør Kommunes kulturelle vifte af tilbud – og binde disse sammen
- Arbejde for at hovedparten af borgerne deltager i lokale fritid- og kulturarrangementer
- Understøtte nye initiativer for børn i forhold til kultur- og fritidslivet
- Sikre en åbenhed overfor nye initiativer og aktiviteter
- Øge samarbejdet mellem Dragør Bibliotekerne, Dragør Musik- og Kulturskole, Ungdomsskolen,
skolerne inkl. SFO’er, Klub Dragør m.fl. om fælles initiativer i forhold til børn og unge, for eksempel i
forbindelse med åben skole
MOTIVATION
At deltage i kultur- og fritidslivet giver en oplevelse af medbestemmelse, medansvar, forpligtelse og
menneskelig udvikling samt tilhør til lokalsamfundet.
Kulturarrangementer, fritidstilbud og et velfunderet lokalmiljø giver borgeren mange og varierende
oplevelser og bidrager til forståelse af mennesker, kultur- og naturarv, identitet, demokrati, skabende kunst
og socialt samvær.
Borgere i Dragør Kommune nyder godt af et kreativt og et omfattende lokalt kultur- og fritidsliv med mange
stærke lokale traditioner. Derudover har de adgang til nationale, globale, urbane og naturrige kultur- og
fritidsoplevelser i umiddelbar nærhed.
Ofte er det også borgere, som er initiativtagere og skabere af kulturelle og sociale tiltag. Dragør Kommune
kan støtte op om dette ved at skabe gode rammer for aktivt medborgerskab og frivillighed.
Det er særlig vigtigt, at børn og unge kender til de mange muligheder og finder dem attraktive og
tilgængelige. Det kan eksempelvis være ved at skabe samarbejder mellem kultur- og fritidstilbud og
daginstitutioner og skoler, benytte sig af sociale medier, skabe nye muligheder for deltagelse med større
fleksibilitet samt sikre børn og unges medbestemmelse.
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3. Kultur og fritid på tværs
HENSIGTSERKLÆRING
Dragør Kommune vil være forgangskommune i forhold til at skabe kultur- og fritidsliv på tværs. Vi ønsker at
styrke samskabelse og samarbejde indenfor kultur, fritid, idræt, byplanlægning, erhvervsliv og turisme,
samt sikre varierede og relevante tilbud med borgeren i centrum.
Derfor vil vi:
- Styrke mulighederne for samskabelse i og med kommunen
- Understøtte tværgående kultur- og fritidsprojekter, der involverer kommunens institutioner og
borgere på tværs
- Skabe lokale ”mødesteder”, der lægger op til nysgerrighed og samarbejde om kultur og fritid
- Lave forsøg med rum for fejltagelser
- Synliggøre tilbud og ressourcer på tværs af kultur- og fritidslivets aktører
- Satse på kommunale, tværkommunale og regionale samarbejder om udviklingen af kultur- fritids-og
turismerelaterede projekter i Hovedstadsregionen samt samarbejde med kommuner på den svenske
side af Øresund
MOTIVATION
Dragør Kommune tror på, at det er vigtigt at være nysgerrig og åben over for nye muligheder og områder,
hvor de enkelte borgere, erhverv, turisme, forskellige kommunale aktører, kultur- og fritidslivet gensidigt
kan inspirere og udvikle hinanden.
Samarbejde og samskabelse mellem disse områder vil i stigende grad være en forudsætning for at udvikle
kultur- og fritidslivet, skabe nye aktiviteter og fælleskaber, samt tiltrække større begivenheder og projekter.
Med udgangspunkt i borgeren, skal kommunens kultur- og fritidsinstitutioner, skoler og foreninger m.fl.
øge samarbejdet på tværs, så borgerens behov kommer før traditionelle skel mellem aktørerne, samt at
fremme det aktive medborgerskab.
En sådan tilgang giver bedre mulighed for at udnytte synergieffekten med henblik på at fastholde
nuværende tilbud samt udvikle nye projekter til gavn for kommunens borgere og besøgende.
Samtidig skal der være øget fokus på, at Dragør Kommune og tilhørende institutioner deltager i regionale
og tværkommunale samarbejder, der også giver mulighed for at samle ressourcer til gavn og glæde for
både borgere i Dragør Kommune og besøgende.
Øget samskabelse forudsætter muligheden for at mødes og blive nysgerrige på hinanden og nye
muligheder. Dette kan tænkes ind i både byplanlægning, sociale arrangementer og virtuelt.
Det er vigtigt at gøre det tilgængeligt og attraktivt for den aktive medborger at engagere sig.
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4. Kultur- og naturarv
HENSIGTSERKLÆRING
Vi vil understøtte og formidle Dragør Kommunes unikke kultur- og naturarvskvaliteter, som baggrund for
den lokale selvforståelse og identitetsdannelse. Gennem god anvendelse og profilering af eksisterende
områder og miljøer, vil vi gøre kommunen interessant for besøgende.
Derfor vil vi:
- Sikre at forvaltningen og udviklingen af kultur- og naturarven bygger på miljømæssig, sociokulturel
og økonomisk bæredygtighed
- Medvirke til styrket formidling af kultur- og naturarven gennem eksisterende kulturinstitutioner på
tværs af institutioner og kommunegrænser via en bred vifte af gamle og nye formidlingsformer.
- Sikre kommunes kulturinstitutioner tilstrækkelige ressourcer til et fortsat aktivt og udadvendt
arbejde med Dragør Kommunes kultur og naturarv
- Arbejde for at styrke turismeindsatsen i Dragør Kommune i samarbejde med kommunes borgere,
erhvervsliv samt Dragør turistråd
- Styrke samarbejdet med Naturpark Amager om et alsidigt kultur- og fritidstilbud til borgere og
besøgende i Dragør Kommune
- Gøre en indsats for, at kultur- og naturarven tænkes ind i skolens undervisning samt kultur- og
fritidstilbud til børn og unge, som kan give dem kendskab til deres rødder, slægtshistorie og
lokalområdets historie og kulturarv
- Finde økonomiske ressourcer til at videreudvikle Kongelundsfortet, i Ungdomsskolens regi, som
kommunens center for friluftsaktiviteter
MOTIVATION
Dragør Kommune rummer nogle af de bedst bevarede kultur- og naturmiljøer i Danmark. I kommunen er vi
derfor stolte over, og føler os forpligtede til at bevare og formidle denne unikke kultur- og naturarv til
nuværende og kommende borgere og besøgende.
De bevaringsværdige attraktioner er: Dragør by – skipperbyen, St. Magleby – Hollænderbyen, de kystnære
naturområder med strande, strandenge og overdrev, Kongelunden, Dragør Fort, Kongelundsfortet og
øvrige befæstningsanlæg langs kysten.
Den eksisterende kultur- og naturarv skal gøres tilgængelig for kommunens borgere og besøgende, så den
fortsat kan bruges som levende ramme for moderne menneskers liv og virke.
Kultur- og naturarven er ikke alene forbeholdt borgerne i Dragør Kommune, men skal også være til glæde
og gavn for kommunens besøgende. For mange er målet med et besøg i Dragør Kommune at opleve den
særlige historiske atmosfære, for andre er det de varierede naturoplevelser, der skaber interesse.
Samtidig er det væsentligt, at der etableres et fælles kendskab til Dragørs historiske baggrund og
naturværdier, som et middel til at øge bevidstheden om en særlig lokal identitet og fremme lysten til at
værne om lokalmiljøet. Her er særligt skolen en vigtig samarbejdspartner.
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Opfølgning og evaluering
Kultur- og fritidspolitikken skal understøtte kultur- og fritidslivet i Dragør Kommune via en fælles vision og
hensigtserklæringer med det sigte at udstikke de bedste rammer og prioriteringer af ressourcer på området
til gavn og glæde for både borgere og besøgende.
Det er derfor vigtigt, at politikken tages op og implementeres af de kommunale institutioner – i et tæt
samarbejde med de øvrige kultur- og fritidsaktører.
Der følges systematisk op på Kultur- og fritidspolitikken ved:
-

At understøtte politikken som ramme for arbejdet med eventuelle handleplaner, udarbejdet af
kommunens kultur- og fritidsinstitutioner, hvori vision og hensigter kan tage konkret form.

-

At status på arbejdet med politikken eventuelt kan indgå på årligt dialogmøde mellem
Folkeoplysningsudvalget, brugerråd og bestyrelser ved i kommunens kultur- og fritidsinstitutioner,
og Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

-

At Dragør Kommunes administration hvert andet år undersøger, hvorvidt borgerne oplever et
kultur- og fritidsliv i kommunen, der stemmer overens med politikkens vision og hensigter. Første
gang i 2019.
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