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1 (Åben) Evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken  
  
Sags ID: EMN-2021-03490 
 
Resumé 
Status på idræts- og bevægelsespolitikken 2017-2020 fremlægges til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget til orientering. 
 
Baggrund 
I 2017 blev idræts- og bevægelsespolitikken ’Gentofte i Bevægelse’ vedtaget. Den overordnede 
vision i politikken lyder: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi 
for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.” Visionen sigtes realiseret 
gennem fem udvalgte fokusområder og skal evalueres hvert fjerde år. Fritid har bedt Idrættens 
Analyseinstitut forestå evalueringen. Evalueringen er vedlagt som bilag 1.  
 
Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken og sikre kvalitet i 
det fremtidige arbejde. Evalueringen skal også pege på eventuelle muligheder for at foretage 
justeringer i indsatserne inden for de fem fokusområder. 
 
I forlængelse af denne status, vil Fritid invitere borgere, foreninger og andre aktører til en 
workshop, hvor der vil være drøftelser om politikkens fem fokusområder. Her vil input og 
kommentarer blive taget til efterretning og være med til at justere indsatsområderne, så det videre 
arbejde med idræts- og bevægelsespolitikken kan opkvalificeres. 
 
Samlet set peger evalueringen af de enkelte fokusområder på, at der generelt er stor tilfredshed 
med implementeringen af politikken, og at de udfordringer der findes på tværs af fokusområderne, 
til en vis grad kan imødekommes ved øget samarbejde og vidensdeling mellem aktørerne på 
idrætsområdet. Det gælder både i forhold til faciliteter, fælles udfordringer og administrative 
opgaver. 
 
De væsentligste perspektiver:  

 Idrættens aktører ønsker et tættere samarbejde på tværs. Ønsket for samarbejde er især 
tydeligt i forhold til at optimere benyttelsen af kommunens  
faciliteter, men også i forhold til generel erfaringsudveksling mellem foreninger, der i vid 
udstrækning kæmper med mange af de samme udfordringer. 

 
 Resultaterne peger ligeledes på det nye idrætsbillede, der er skabt under coronakrisen, 

hvor store dele af det organiserede idrætsliv har været præget af restriktioner og 
nedlukninger. I den forbindelse er det relevant at overveje, hvordan en genstart af 
idrætslivet kan understøttes, så de tidligere medlemmer vender tilbage. Samtidig er der et 
potentiale for øget idrætsdeltagelse, hvis det er muligt at fastholde den gruppe af tidligere 
ikke-aktive, der er blevet aktive under coronakrisen. For begge gruppers vedkommende 
kan fleksible tilbud komme til at spille en aktiv rolle i at tilgodese et ændret idrætsbillede. 

 
Steffen Rask, analytiker i Idrættens Analyseinstitut og forfatter på evalueringen, vil uddybe 
evalueringens resultater og perspektiver ved en præsentation på mødet. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
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At evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken 2017-2020 tages til efterretning.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Status på idræts- og bevægelsespolitikken (3979868 - EMN-2021-03490) 
 

2 (Åben) Statusrapport for Fritid 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-03015 
 
Resumé 
Fritid har udfærdiget en statusrapport for 2019-2020. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets orientering og der lægges op til en drøftelse af centrale spørgsmål. 
 
 
Baggrund 
På dette møde fremlægges en status på fritidsområdet for 2019-2020 i henhold til Kultur-, Unge- 
og Fritids fælles vision om, at: ”Alle borgere oplever åbne fællesskaber, der giver glæde, udvikling 
og mangfoldighed” – samt de politiske mål: 
 

 alle borgere har muligheder for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber. 
 alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer. 
 alle borgere oplever at have fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed. 
 alle borgere møder mulighed for dialog og samskabelse. 

 
Visionen og de politiske mål har sat retningen på fritidsområdet i 2019-2020 på såvel 
udviklingsniveau som driftsniveau. Fritid har dermed haft fokus på at skabe et mangfoldigt 
idrætsliv, der giver alle borgere mulighed for at opleve glæde, fællesskab og udvikling. 
 
Borgere og aktører på området har deltaget i den fælles udvikling gennem arrangementer og 
aktiviteter, og flere borgere har taget del i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt. 
 
Statusrapporten giver en introduktion til de politikker og Folkeoplysningsloven, som Fritid arbejder 
inden for, og fremlægger et overblik over de besøgende i Gentofte Kommunes idrætsanlæg.  
 
Dernæst giver rapporten en status på arbejdet med Fritids forskellige indsatser, et overblik over 
Fritids puljer og slutteligt foretages en række perspektiverende oplæg og opmærksomhedspunkter 
til politisk drøftelse, der peger frem mod kommende års arbejde med henholdsvis idræts- og 
bevægelsespolitikken og folkeoplysningspolitikken. 
 
I forlængelse af statusrapporten og evalueringsrapporten (punkt 1) rejser der sig nogle centrale 
spørgsmål om foreningslivets og idrættens rammer, som der er brug for at drøfte nærmere. De er 
kort skitseret nedenfor. 
 
Corona har på mange måder påvirket fritidslivet i Danmark og således også i Gentofte Kommune. 
Idrætsforeningerne har ikke kunnet praktisere deres kerneaktivitet, og de har i stedet brugt deres 
ressourcer på andre udfordringer. Udfordringerne har fx været restriktioner, hjælpepakker, 
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aflysninger, alternative løsninger som træning udendørs for indendørs idrætsgrene, tørsvømning, 
begrænsninger i deltagerantal til aktiviteterne, opretholdelse af socialt fællesskab, og specielt for 
indendørsidrætten har der været udfordringer med at bevare medlemstallet. Idræt er generelt ikke 
en vane, som fx rygning er det, deltagelse i idræt kræver ny motivation hver uge, og det er som 
udgangspunkt noget, som tager lang tid at ændre. Der er derfor i foreningerne en bekymring for, 
om tidligere medlemmer vender tilbage Der ønskes en drøftelse af, hvordan Gentofte Kommune 
bedst kan understøtte genstarten af idrætten i det kommende år? 
 
Flere af foreningsrepræsentanterne udtaler at frivilligheden i Gentofte er under pres. Frivillighed er 
en forudsætning for at en folkeoplysende forening kan eksistere, men frivillighed er også en 
nødvendighed for at en forening kan blomstre og give medlemmerne de bedste 
udfoldelsesmuligheder i deres fritid. DIF har i ”Forening i forandring – en undersøgelse af 
idrætsforeningerne i Danmark” skrevet, at det at være frivillig i dag er mere komplekst end tidligere, 
og det er vanskeligere og mere krævende at drive en forening. Fx har mange større klubber 
ansatte og har dermed arbejdsgiveransvar. Dertil kommer at folkeoplysningsloven er blevet mere 
kompleks og man skal som forening leve op til flere dokumentationskrav end tidligere. Der ønskes 
en drøftelse af, hvordan Gentofte Kommune kan bidrage til at engagere flere frivillige i 
foreningerne? 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge og Fritidsudvalget: 
 
At statusrapporten for Fritid 2019-2020 tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Statusrapport Fritid 2021 (4080547 - EMN-2021-03015) 
 

3 (Åben) Gentofte i Bevægelse, idræts- og bevægelsespolitik 2021-2025  
  
Sags ID: EMN-2021-03950 
 
Resumé 
’Gentofte i Bevægelse’, Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik, skal drøftes med 
henblik eventuel tilpasning og justering af mål for den næste fireårig periode 2021-2025.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommunes anden idræts- og bevægelsespolitik ’Gentofte i Bevægelse’, blev udarbejdet i 
2017 af et opgaveudvalg med bred repræsentation fra idræts- og bevægelsesområdet i Gentofte. 
Politikken består af en overordnet vision, samt fem fokusområder, der tilsammen rammer alle 
elementer ind vedr. bevægelse for alle borgere i Gentofte Kommune. Ved vedtagelse af ’Gentofte i 
Bevægelse’ blev det besluttet, at den 12-årige politik, skal evalueres og eventuelt tilpasses hvert 
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fjerde år. Idrættens Analyseinstitut har evalueret politikkens første tre år, og dette arbejde danner 
grundlag for drøftelsen af ’Gentofte i Bevægelse’ 2021-2025. 
 
Under hvert fokusområde er formuleret hensigtserklæringer, der sætter retning for udvikling af 
idrætten. Der er ikke formuleret konkrete målsætninger eller handleplaner til politikken, der 
fungerer som retningsskabende og inviterende til dialog og udvikling af idræts- og bevægelse i 
Gentofte. 
 
Fritid ønsker at invitere et bredt udsnit af borgere, foreninger og andre relevante aktører til en 
workshop, for at drøfte idrættens status i Gentofte og perspektiverne for de kommende år. 
Drøftelserne skal lede til en tilpasning af den næste fire-årige periode for ’Gentofte i Bevægelse’. 
Fritid foreslår, at der arbejdes med at formulere bud på konkrete målsætninger inden for hvert af 
de fem fokusområder. Konkrete målsætninger vil styrke realiseringen af visionen, og arbejdet med 
at prioritere og kvalificere indsatser. Derudover bør også anbefalingerne fra En Times Motion om 
Dagen knyttes til ’Gentofte i Bevægelse’. 
 
Helt konkret skal workshoppen om ’Gentofte i Bevægelse’ være en del af det store 
dialogarrangement ’Gentofte Mødes’. Idræts- og bevægelsesområdet har i forvejen en aktiv og 
livlig dialog om lokaldemokrati og udvikling af det nære samfund, og workshoppen vil afspejle den 
passion og det stærke engagement, som finder sted i lokalsamfundet, samtidig med at det bredere 
perspektiv i ’Gentofte Mødes’ kan være til inspiration i arbejdet med ’Gentofte i Bevægelse’.  
 
Fritid foreslår, at workshoppen indledes med et bredt debatarrangement, fx om frivillighed, hvor 
alle interesserede borgere kan deltage. Derefter fortsætter idrættens aktører i en særskilt 
workshop, hvor først pointerne fra Idrættens Analyseinstituts evaluering præsenteres, og hvor 
deltagerne derefter i fem grupper arbejder med de fem fokusområder. I dette arbejde kan dele af 
fokusområdernes hensigtserklæringer tilpasses og der kan formuleres konkrete målsætninger. 
Efter workshoppens ophør kan deltagerne igen besøge ’Gentofte Mødes’. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At forslag til tilpasning af ’Gentofte i Bevægelse’ idræts- og bevægelsespolitikken 2021-2025 
drøftes.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Gentofte i Bevægelse - eksempel på drejebog (4018725 - EMN-2021-03950) 
 

4 (Åben) Kulturstøtte 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-04626 
 
Resumé 
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Covid-19 har fortsat stor indvirkning på kulturlivet i Gentofte Kommune, hvor kulturinstitutioner og 
kulturaktører er mærket af de negative konsekvenser af nedlukningen samt ændrede 
publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er normaliserede. For at fastholde et 
levende kulturliv i Gentofte Kommune er der behov for ekstraordinær kulturstøtte i 2021. Der søges 
om en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen og ekstraordinært driftstilskud til tre økonomisk 
udfordrede kulturinstitutioner – Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommunes kulturliv er funderet på en mangfoldig række af institutioner indenfor musik og 
sang, scenekunst, visuel kunst, film og museale oplevelser. I en normal hverdag medvirker disse 
institutioner til opbygningen af bæredygtige fællesskaber og skabelsen af rum for dannelse og 
virkelyst. Men gennem de seneste år har kommunens kulturinstitutioner alle mærket de negative 
konsekvenser af ændrede publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er på niveau 
med før Corona.  
 
Hårdest ramt er nogle af de kulturinstitutioner, der primært drives for kommunal driftsstøtte. Det 
gælder Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole, hvor en økonomigennemgang 
i juni viste, at de tre kulturinstitutioner på nuværende tidspunkt af året har haft væsentligt færre 
entreindtægter og elevbetalinger end budgetteret. For Garderhøjfortet drejer det sig om 0,2 mio. 
kr., for Øregaard om 0,4 mio. kr. og for Gentofte Musikskole om 0,1 mio. kr. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at kulturinstitutionerne ikke har mulighed for at 
indhente de tabte indtægter uden det får konsekvenser for kulturtilbuddet, som vi kender det i dag. 
Børne og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 
2021 til de tre kulturinstitutioner, som nedenfor angivet: 
 
Garderhøjfortet: 0,2 mio. kr. 
Øregaard Museum: 0,4 mio. kr. 
Gentofte Musikskole: 0,1 mio. kr. 
Ekstraordinær driftsstøtte i alt 0,7 mio. kr.  

 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer desuden, at det er nødvendigt at støtte 
genåbningen af publikumsudviklingen i andre kulturelle tilbud i Gentofte Kommune.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at Kulturpuljen udvides med 0,5 mio. kr. med 
henblik på at støtte publikumsfremmende aktiviteter, såsom særarrangementer, opsøgende 
arbejde, eller gratis entre-ordninger for kommunens borgere til f.eks. koncerter, workshops, 
fremvisninger, forestillinger og udstillinger.  
 
Kulturpuljen kan søges af både kulturinstitutioner og andre kulturaktører, som derved får nye 
muligheder for at tilpasse sig publikumssituationen, og udvikle kulturlivet i kommunen. Børn og 
Skole, Kultur, Unge og Fritid vil indtil udgangen af 2021 lempe den nuværende bevillingspraksis, 
hvor Kulturpuljen som udgangspunkt støtter med op til 50% af udgiften til det kulturfaglige indhold. 
Således kan kulturaktører i en periode ansøge om fuld finansiering af det kulturfaglige indhold 
gennem Kulturpuljen.    
 
Den samlede ekstraordinære kulturstøtte beløber sig dermed til 1,2 mio. kr.: 
 
Udvidelse af Kulturpuljen: 
Ekstraordinær driftsstøtte: 

0,5 mio. kr. 
0,7 mio. kr. 

Ekstraordinær kulturstøtte i alt: 1,2 mio. kr.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
 

1. At der gives en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen på 0,5 mio. kr. i 2021, der 
finansieres af likvide aktive 
 

2. At der tildeles et ekstraordinært driftstilskud til Garderhøjfortet på 0,2 mio. kr., til Øregaard 
Museum på 0,4 mio. kr. og til Gentofte Musikskole på 0,1 mio. kr. i 2021, der finansieres af 
likvide aktiver. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

5 (Åben) Bogbørser 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-03922 
 
Resumé 
Orientering om placering af tre nye bogbørser, samt indkøb af en fjerde, fremlægges til Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.   
 
Baggrund 
Bogbørsen er en udendørs skulptur, som Gentofte Kommune har fem af. Et bogskab, hvor 
borgerne kan bytte bøger og give gode læseoplevelser videre.  
 
Forligspartierne har ønsket at etablere tre nye bogbørser, så endnu flere borgere får mulighed for 
at gode læseoplevelser, hvor gamle, men stadig gode bøger, får nyt liv, og en snak med 
mennesker, man måske ellers kun nikker til – naboer eller forældre fra børnehaven og skolen. Der 
er afsat en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. 
 
Forvaltningen har indkøbt de tre nye bogbørser, og undersøgt de mulige opsætningssteder, der 
sikrer den nødvendige spredning i kommunen (se bilag).  
 
Imidlertid er én af de eksisterende bogbørser for nylig nedbrændt. Den erstattes hurtigst muligt 
med en af de nyindkøbte. Forvaltningen foreslår derfor, at der indkøbes yderligere en bogbørs, 
sådan at de tre påtænkte, nye opsætningssteder kan fastholdes. Indkøbet af en yderligere bogbørs 
finansieres over Kulturpuljen. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
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1. At tage placeringen af de tre nye bogbørser til efterretning.   
 

2. At Kulturpuljen finansierer en ekstra bogbørs med 0,120 mio. kr. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Tre nye bogbørser (4080495 - EMN-2021-03922) 
 

6 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-03440 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 2. 
kvartal 2021 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).  
 
Baggrund 
I regi af Fælles om Ungelivet er der blevet afholdt digitale forældremøder for 7. og 8. årgang på 
Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdsskolen i samarbejde med SSP, hvor forældrene bl.a. blev 
præsenteret for den lokale data og viden om forældrerollen som beskyttende faktor for unges 
trivsel og brug af rusmidler. Gammel Hellerup gymnasium har også fået præsenteret deres lokale 
data med henblik på at elevrådet skal formulere budskaber, der – i samarbejde med forældre og 
gymnasiets bestyrelse - skal imødekomme lokale udfordringer omkring rusmidler. Dertil er viden 
om forældrerollen kommunikeret bredt ud til forældre i kommunen via webinarer, hvor der samlet 
deltog ca. 240 forældre i 2. Kvartal.  
 
Alle bibliotekerne åbnede den 21. april i normal bemandet åbningstid, og den 25. maj blev det også 
muligt at åbne den selvbetjente åbningstid med stikprøve af coconapas for borgere, som ønsker at 
tage ophold på biblioteket. Bibliotekerne genoptog ligeledes arrangementsvirksomheden - 
selvfølgelig under hensyntagen til aktuelle retningslinjer for siddende publikummer. Digitale 
arrangementer er fortsat opretholdt.  
 
Bestyrelsen for Foreningen Byens Hus og husets brugere har i foråret - i samarbejde med 
arkitektfirmaet ’Arki-lab’ - færdiggjort helhedsplanen for Byens Hus. På baggrund af 
opgaveudvalgets visioner om at danne gode rammer, der understøtter fællesskaber og oplevelser 
for virkelyst og initiativer på tværs af alle traditionelle skel, har der været en stor og aktiv 
brugerinddragelse, der i bred samskabelse har resulteret i den aktive helheds- og handlingsplan 
for Byens hus. 
 
 
Hen over foråret er foreningsidrætten gradvist blevet genåbnet.   
Den 21. maj blev der åbnet for alle idrætsgrene, så foreningslivet er næsten tilbage til en normal 
hverdag.   
Medlemsmæssigt er foreningerne kommet godt i gennem coronaperioden. Således har Gentofte 
Kommunes foreninger samlet set fået flere medlemmer, men flere foreninger har mistet mange 
medlemmer. 
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Tre år inde i den femårige visionskommuneaftale er status, at første målsætning om at 45% af 
borgerne er medlem nået. Anden målsætning om at øge den samlede idrætsdeltagelse er meget 
tæt på at være nået. Målet er 80%, og der er nu 79% aktive borgere. Tredje målsætning har vi 
ingen præcise tal for på nuværende tidspunkt, men også her ser det positivt ud. Der er således på 
alle målsætninger sket en positiv udvikling gennem de seneste tre år, som Børn og Skole, Kultur, 
Unge og Fritid fortsat arbejder fokuseret på at holde fast i.  
 
Den tekniske del af monitoreringsprojektet af de indendørs idrætsfaciliteter er tilendebragt. I 
perioden, hvor projektet er blevet færdigt, har det ikke været muligt reelt at afprøve det pga. 
corona. De første resultater forventes derfor først at komme til oktober. 
 
På anlægssiden er der gang i alle de bevilgede projekter, og tidsplanerne forventes overholdt. 
 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2021 til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2021 (4006573 - EMN-2021-
03440) 
2. Budgetændringer 2. kvartal 2021- KUF (4044804 - EMN-2021-03440) 
3. Opfølgninger på tidligere opgaveudvalg Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2. kvartal 2021 
(4079530 - EMN-2021-03440) 
 

7 (Åben) Opfølgning på trivselsindsats til unge under corona  
  
Sags ID: EMN-2021-03926 
 
Resumé 
I maj måned blev der givet en orientering om de mange trivselsfremmende tiltag, som unge i 
Gentofte Kommune kan benytte sig af. Nogle tiltag er faste tilbud, mens andre er opstået eller 
tilpasset i forbindelse med corona. I vedlagte overblik gives en opfølgning på de forskellige tiltag.  
 
Baggrund 
Unge i Gentofte Kommune har mulighed for at benytte sig af en bred vifte af forskellige tilbud, som 
kan understøtte deres trivsel. Nogle tilbud har et bredt socialt sigte, nogle er målrettet særlige 
problemstillinger, tilbuddene kan være kommunale, private eller frivillige og de kan have et mere 
eller mindre direkte fokus på trivsel.  
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Et bredt overblik over de forskellige tilbud er forelagt udvalgene i maj 2021. I det vedlagte overblik 
gives et overblik over disse tiltag, herunder aktuelle data hvor det er muligt/relevant. 
 
Det er aftalt, at der gives en tilsvarende opfølgning til november. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Børneudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opfølgning på orientering om trivselsindsatser til unge aug 2021 (4080336 - EMN-2021-
03926) 
 

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00167 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.    
 
Baggrund 
.  
 

 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for 
løbende at prioritere emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  

 
o Årsplanens formål er at være med til at sikre:  
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den. 
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 Gentofte Kommune modtager midler fra Slots- og Kulturstyrelsen under 
Kulturministeriet 
Gentofte Kommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om i alt 105.300 kr. fra Slots- og 
Kulturstyrelsens Genstarts-pulje. Støtten går til to projekter. De er begge offentligt 
tilgængelige, og vil være afsluttet inden årets udgang. 

 
Projekt 1 er et samarbejde mellem Jägers, Gentofte Kommunes skateanlæg, bane og 
lethal, - og Batiste co. Skateboard, om at bemande Jägers med en pædagogisk 
skatemedarbejder, der sammen med børn og unge skal organisere workshops, forskellige 
sessioner, fx film og tegning, konkurrencer - og løbende stimulere det selvorganiserede 
idrætsmiljø med sociale tiltag og arrangementer.  

 
Projekt 2 er et samarbejde mellem Gentofte Musikskole og Øregaard Museum om 
korsessions for skoleklasser og førskolebørn med forældre i Øregårdsparken, hvor 
spejlscenen og det omkringliggende område vil være den fysiske ramme. Projektets titel er 
’Vi genfinder sang- og korglæden!’ og det henvender sig til folkeskolernes elever og 
førskolebørn, som sammen med deres forældre inviteres til at synge med musikskolens 
korlærere, bakket op af et lærerband. Eleverne får nogle sange i forvejen, og andre læres 
på stedet. 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Årsplan for KUF for 4. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 - (4078125 - EMN-2021-00167) 
 

9 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00541 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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Indledning 

I 2017 vedtog Gentofte Kommune idræts- og bevægelsespolitikken ’Gentofte i Bevægelse’. 

Den overordnede vision i politikken lyder: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for 

alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode ram-

mer.” Visionen sigtes realiseret gennem fem udvalgte fokusområder og skal hvert fjerde år 

evalueres i samarbejde med idrættens aktører. Her er fokus på at drøfte de opstillede fo-

kusområder med henblik på kvalificering af det fortsatte arbejde på idrætsområdet. 

 

Politikken indeholder fem særlige fokusområder, som er: ’Et mangfoldigt idrætsliv’, ’Facili-

teter og byrum’, ’Foreningsidræt’, ’Talentudvikling og eliteidræt’ og ’Partnerskaber’. Gen-

tofte Kommune har valgt, at denne første evaluering af politikken skal have særligt fokus 

på to af de fem fokusområder; ’Foreningsidræt’ og ’Et mangfoldigt idrætsliv’.  

 

Fokusområdet ’Foreningsidræt’ dækker over den del af idrætten, som hører under folkeop-

lysningsloven. Fokus i politikken er på at udvikle stærke og kompetente idrætsforeninger. 

Det inkluderer blandt andet understøttelse af foreninger i forhold til at uddanne og kvalifi-

cere trænere og ledere; at skabe en tydelig foreningsidentitet over for borgere; og at etab-

lere strukturer, der understøtter iværksætteri.  

 

Fokusområdet ’Et mangfoldigt idrætsliv’ har som mål, at alle borgere, også dem med sær-

lige behov, kan deltage i idrætslivet. Det inkluderer blandt andet understøttelse i forhold til 

at skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser nye behov; at skabe dialog mellem 

idrættens aktører og borgere med særlige behov; at motivere idrætsuvante til et mere aktivt 

liv; og at give en håndsrækning til mennesker i udsatte positioner med at få fysisk aktivitet 

ind i hverdagen. 

 

Formål 

Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på indsatserne i politikken og sikre 

kvalitet i det fremtidige arbejde. Evalueringen skal også pege på eventuelle muligheder for 

at foretage justeringer i indsatserne inden for de fem fokusområder. 

 

Derudover vil evalueringen indeholde et afsnit med fokus på identifikation af nye udvik-

lingstræk, tendenser, aktører eller indsatsområder, som med fordel kan inddrages i drøftel-

serne af den kommende periodes indsatser for fokusområderne. 

 

I forlængelse af denne evaluering af ’Gentofte i Bevægelse’s første fire år, vil Gentofte Kom-

mune invitere borgere, foreninger og andre aktører til en workshop, hvor der vil være drøf-

telser omkring politikkens fem fokusområder. Her vil input og kommentarer blive taget til 

efterretning og være med til at justere handlingsplanerne på indsatsområderne, så det vi-

dere arbejde med bevægelses- og idrætspolitikken kan opkvalificeres.  
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Evalueringen har dermed to overordnede formål for at sikre høj kvalitet i arbejdet med 

idrætten i Gentofte Kommune:  

 

1) For det første skal evalueringen give en aktuel status på, i hvilket omfang indsat-

serne i idræts- og bevægelsespolitikken har den ønskede virkning. 

2) For det andet skal evalueringen indeholde en perspektivering af resultaterne skabt 

af idræts- og bevægelsespolitikken (som de fremstår ved undersøgelsestidspunk-

tet). Her sammenholdes resultaterne med nye tendenser og trends på idrætsområ-

det nationalt såvel som internationalt.  

 

Metode 

Evalueringen bygger på en lang række data af forskellig karakter og består af en analyse og 

sammenfatning af eksisterende materiale fra Gentofte Kommune samt interviews med nøg-

lepersoner i forvaltningen. Desuden indsamles data til brug for evalueringen via fokus-

gruppeinterviews med relevante interessenter og aktører fra idrætslivet i Gentofte Kom-

mune. 

 

Data fra Gentofte Kommune: 

Evalueringen består af en analyse og sammenfatning af eksisterende materiale fra Gentofte 

Kommune, herunder: 

• Benchmarkundersøgelser udført i regi af ’Bevæg dig for Livet’ 

• Kvartalsrapporter 

• Relevante kommunale opgaveudvalg 

• Status på Idræts- og bevægelsespolitikken fra august 2020 

• Status på handicapområdet 

• Gentofte Kommunes facilitetsstrategi 

• Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik 

• Andre relevante evalueringer og dokumenter fra de enkelte fokusområder. 

 

Interviews med nøglepersoner: 

I tillæg til den eksisterende data indsamles data til brug i evalueringen via: 

• Interviews med relevante nøglepersoner i forvaltningen. I alt er fem personer ble-

vet interviewet 

• To fokusgrupper samt interviews med relevante aktører fra idrætslivet i kommu-

nen. I alt er 12 aktører blevet interviewet. 

 

Analyseresultater fra Idan: 

• Relevante resultater fra Idans landsdækkende undersøgelse ’Danskernes motions- 

og sportsvaner 2020’ analyseres og perspektiveres med fokus på at identificere nye-

ste trends og tendenser på idrætsområdet. 
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Resume og hovedresultater 

I dette resumé gives en kort opsummering af undersøgelsens hovedresultater i forhold til 

undersøgelsens overordnede formål, og de fremadrettede perspektiver, som resultaterne 

lægger op til, diskuteres. 

 

Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik ’Gentofte i bevægelse’ er en fortsættelse 

af den tidligere bevægelsespolitik og har en ambition om at sikre, at borgere i alle aldre har 

et aktivt fritidsliv med bevægelse. Dermed taler politikken ind i den kommunale målsæt-

ning om, at alle borgere skal være fysisk aktive en time om dagen. I tillæg til ’En times mo-

tion’ spiller politikken sammen med en række politikker og initiativer, herunder visionsaf-

talen med DIF og DGI om Bevæg dig for livet. Der er altså en intention om et bredt fokus 

på idræt og motion på tværs af kommunens forvaltninger og aktører, og der er dermed en 

række forudsætninger for at skabe gode vilkår for borgernes deltagelse i idræt og motion. 

 

Evaluering af fokuspunkter 

I denne evaluering er fokuspunkterne ’Foreningsidræt’ og ’Et mangfoldigt idrætsliv’ sær-

ligt i fokus, og de to fokuspunkter har en række fællestræk og overlap, blandt andet i for-

hold til aktivering af særlige målgrupper i kommunens foreningsliv. 

 

Foreningsidræt 

Evalueringen viser, at foreningsidrætten i Gentofte Kommune er i en positiv udvikling 

med stigende medlemstal og generel tilfredshed blandt borgerne med mulighederne for at 

deltage i foreningslivet. De gennemførte aktiviteter har primært fokuseret på inklusion af 

specifikke målgrupper som seniorer og småbørnsfamilier, og særligt aktiviteterne rettet 

mod seniorer er ifølge forvaltningen lykkes efter hensigten. Evalueringen peger dog også 

på udfordringer, der primært omhandler fastholdelse af unge i foreningsidrætten, hvor 

kommunen blandt andet gennem tiltag under ’Ung i bevægelse’ forsøger at motivere unge 

til at deltage i idræts- og foreningsaktiviteter. De interviewede foreninger vurderer dog, at 

deres trænere generelt mangler tilstrækkelig fokus på og viden om fastholdelse af unge 

medlemmer. 

 

Derudover peger evalueringen på, at der er et behov for øget samarbejde blandt idrættens 

aktører, hvis det skal være muligt at løse udfordringer omkring blandt andet adgang til fa-

ciliteter og sociale rammer, hvor flere har et ønske om bedre muligheder, hvis de skal 

kunne udvikle deres forening. 

 

Samtidig peger foreningerne selv på problemer i forhold til at aktivere medlemmernes fri-

villige engagement, hvor der ser ud til være et kultursammenstød mellem de store og pro-

fessionelt drevne foreninger og det frivillige foreningsliv. 

 

Et mangfoldigt idrætsliv 

Gentofte Kommunes borgere har generelt et meget højt aktivitetsniveau, og der er således i 

sammenligning med resten af landets kommuner relativt få borgere, der kan karakteriseres 



                                              Idrættens Analyseinstitut     9     www.idan.dk 

som motionsuvante. Det er dog et fortsat fokuspunkt, og der er et potentiale for yderligere 

aktivering, da langt de fleste ikke-aktive borgere har et ønske om at blive mere aktive.  

 

Der er således igangsat en række indsatser mod motionsuvante borgere og borgere med 

særlige behov, og de samarbejdende aktører er generelt tilfredse med kommunen som sam-

arbejdspartner. Interviewene peger dog på udfordringer for aktørerne, der savner at blive 

prioriteret i forhold til adgang til faciliteter til deres aktiviteter såvel som det sociale miljø. 

Derudover savner enkelte aktører klarhed over støttemulighederne for deres aktiviteter, 

der bevæger sig på tværs af forskellige forvaltninger og puljer i kommunen. 

 

Faciliteter og byrum 

De seneste år har Gentofte Kommune investeret i en lang række idrætsfaciliteter, og idræt-

tens aktører pointerer, at de har rigtigt gode forhold og faciliteter til rådighed. De udfor-

dringer, der opleves på området, handler primært om udnyttelsen af de eksisterende facili-

teter. Som resultaterne ovenfor viser, er det særligt samarbejde om udnyttelse af aktivitets-

faciliteter, og muligheder for socialt samvær efterspørges. 

 

Der er igangsat eller planlagt en række initiativer i relation til politikken, der endnu ikke 

kan evalueres. 

 

Talentudvikling og eliteidræt 

Arbejdet med talentudvikling og eliteidræt er en videreførelse af det arbejde, der er fore-

gået i den seneste idræts- og bevægelsespolitik, hvor Gentofte Kommune siden 2008 har 

været Team Danmark Elitekommune og talent- og eliteidrætten har haft et centralt politisk 

fokus. Det viser sig ved, at der generelt er rigtig stor tilfredshed med arbejdet og mulighe-

derne for at dyrke eliteidræt i kommunen.  

 

Tilfredsheden gælder både foreninger, uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere, og 

inputtene har primært fokuseret på en øget fokusering af indsatserne, så de indsatser, der 

igangsættes, også følges til dørs og ikke drukner i et hav af forskellige initiativer. I den for-

bindelse nævnes det blandt andet, at det er vigtigt, at de gode initiativer om balance mel-

lem sport, uddannelse og fritid også fører til dialog og samarbejde mellem interessenterne. 

 

Fremadrettede perspektiver 

Samlet set peger evalueringen af de enkelte fokusområder på, at der generelt er stor til-

fredshed med det politiske arbejde og implementeringen af politikken, men at mange af de 

udfordringer, der findes på tværs af fokusområderne, til en vis grad kan imødekommes 

ved øget samarbejde og vidensdeling mellem aktørerne på idrætsområdet. Det gælder 

både i forhold til faciliteter, fælles udfordringer og administrative opgaver.  

 

Undersøgelsen viser dog, at selvom der er et stærkt idræts- og foreningsliv i kommunen, så 

er der ikke en kultur for samarbejde, men snarere for intern konkurrence, og det er netop 

her, at kommunen kunne spille en rolle som facilitator for at drive en proces mod stærkere 

lokalt samarbejde. 
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Trends og tendenser på idrætsområdet 

I forlængelse af de perspektiver, som evalueringen har frembragt, tegner undersøgelsen 

også et billede af de generelle tendenser på idrætsområdet og peger på perspektiver, som 

kan være relevante for det videre arbejde på området. 

 

Resultaterne peger specielt på det nye idrætsbillede, der er skabt under coronakrisen, hvor 

store dele af det organiserede idrætsliv har været præget af restriktioner og nedlukninger. 

Det har ført til et generelt fald i idrætsdeltagelsen og ændrede aktivitetsmønstre, der på 

den ene side viser tilpasninger til det ændrede idrætsbillede og på den anden side viser, at 

tendenser, der allerede var på spil, er blevet forstærket. 

 

Genstart og tilpassede tilbud 

I den forbindelse er det relevant at overveje, hvordan en genstart af idrætslivet kan under-

støttes, når foreninger og andre organiserede idrætsaktører ikke automatisk kan forvente, 

at de tidligere medlemmer vender tilbage med det samme. Her kan kommunens eksiste-

rende fleksible tilbud spille en aktiv rolle i at tilgodese mange af de borgere, der er stoppet 

med at dyrke sport og motion under coronakrisen. 

 

Samtidig er der et potentiale for øget idrætsdeltagelse, hvis det er muligt at fastholde den 

gruppe af tidligere ikke-aktive, der er blevet aktive under coronakrisen. Det er i vid ud-

strækning målgrupper, der i forvejen er et fokus for kommunen (børnefamilier), der har ta-

get motionsaktiviteter til sig under coronakrisen, og der er således et potentiale i at promo-

vere fleksible ’hverdagsaktiviteter’ rettet mod nybegyndere og genstartere. 

 

Netop tilbud, der er fleksible og bærer præg af en løsere tilknytning til en forening eller ud-

byder, ser ud til at fylde mere og mere for både børn og voksne, når de er aktive, og flere 

og flere er aktive i forskellige regi end tidligere. Der kan derfor være et potentiale for hy-

bridtilbud, der tager elementer fra foreningslivet og de mere uforpligtende tilbud, og for-

mår at tale ind i behovene for fleksibilitet og tilgængelighed, men samtidig formår at fast-

holde medlemmerne i foreningernes folkeoplysende fællesskaber.  
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Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik, der går under navnet ’Gentofte i Bevæ-

gelse’, løber fra 2017-2029. Den er skabt ud fra den fælles vision, at ”vi er fælles om at skabe 

bevægelsesglæde for alle” og består af fem fokusområder: ’Et mangfoldigt idrætsliv’, ’Faci-

liteter og byrum’, Foreningsidræt’, Talentudvikling og eliteidræt’ og ’Partnerskaber’. 

 

Politikkens fokusområder 

Gentofte i Bevægelse er udarbejdet af et opgaveudvalg bestående af ti borgere og fem poli-

tikere med input fra en bred kreds af kommunens foreninger, lokale aktører og relevante 

fagpersoner.  

 

Et mangfoldigt idrætsliv 

For Gentofte Kommune er det vigtigt, at det aktive fritidsliv giver muligheder for aktivite-

ter og fællesskab for alle borgere i kommunen også de, der har brug for særlig støtte.  

 

Det er ambitionen at: 

• understøtte fællesskaber, der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder 

• skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser nye behov 

• skabe dialog mellem idrættens aktører og borgere med særlige behov 

• motivere de motionsuvante til et mere aktivt liv 

• give en håndsrækning til borgere i udsatte positioner med at få fysisk aktivitet ind i 

hverdagen. 

 

Gentofte Kommune vil arbejde tværfagligt for at skabe lige muligheder for, at alle borgere 

kan være aktive. Der skal fortsat arbejdes med at udvikle tilpassede løsninger for at imøde-

komme borgere med særlige behov, herunder fysiske, psykiske, sociale eller økonomiske. 

 

Faciliteter og byrum 

Gentofte kommune har gennem længere tid haft fokus på at optimere de byrum og facilite-

ter, der er i kommunen. Det er fortsat et indsatsområde i kommunen og er i fokus ud fra 

opfattelsen af, at gode rammer inviterer til mere bevægelse og mere fællesskab.  

 

Kommunen er som en række andre hovedstadskommuner fuldt bebygget og kan derfor 

ikke umiddelbart bygge nyt uden at skulle rive ned eller omlægge grønne områder. Derfor 

er optimering og renovering af de eksisterende idrætsanlæg fremfor anlæggelse af nye an-

læg i fokus.  

 

Målet med dette fokusområde er, at: 

• nytænke og udnytte kommunens faciliteter, klubhuse og kommunens andre ude-

rum optimalt 

• udvikle og i højere grad benytte digitale løsninger for at fremme gennemsigtighed, 

fleksibilitet og en alsidig brug af faciliteterne 

• udvikle byens rum, så de indbyder til bevægelse 
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• understøtte behov, tendenser og skabe de bedste udfoldelsesmuligheder ved at 

være i dialog med kommercielle aktører og udøvere, der dyrker selvorganiseret 

idræt. 

 

Foreningsidræt 

Det tredje ben i ’Gentofte i bevægelse’ er foreningsidrætten. Kommunen vurderer den vig-

tig, fordi foreningsidræt er fundamentet for folkeoplysningen og er et fællesskab, hvor kul-

turelle, sociale og demokratiske værdier udbredes og styrkes.  

 

For at understøtte foreningsidrætten i kommunen er det et mål at fordre til at skabe stærke 

og kompetente idrætsforeninger, der er indstillet på at udvikle sig. Det er målet at gøre 

medlemskabet af de lokale foreninger til en del af borgernes hverdag, hvor de kan lege og 

dygtiggøre sig indenfor idræt og være i fællesskab med andre.  

 

I foreningerne er det også muligt at udvikle sig som menneske, ligegyldigt hvor gammel 

man er, hvilken socioøkonomisk baggrund man har eller hvilket sportsligt niveau, man be-

sidder.  

 

I Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik, står det beskrevet, at de vil styrke 

idrætsforeningerne, ved at: 

• styrke fokusset på uddannelse og kvalificering af trænere og ledere 

• understøtte foreningernes arbejde med at skabe en tydelig identitet og gøre forenin-

gerne synlige for borgerne 

• etablere strukturer, der understøtter iværksætteri, de demografiske processer og de 

gode ideer 

• satse på digitale løsninger, der gør det lettere at administrere at være forening 

• arbejde med at anerkende den frivillige indsats og understøtte og udvikle de frivil-

lige vilkår. 

 

Talentudvikling og eliteidræt 

Ved at styrke de idrætslige miljøer i kommunen, er det målet at understøtte kommunens 

udvikling af talenter og støtte dem i at kunne begå sig nationalt og internationalt indenfor 

deres sportsgren. Det er ambitionen, at det skal ske ud fra et helhedsorienteret og langsig-

tet perspektiv, som også er med til at danne et helt menneske. 

 

Kommunen vil styrke talentudviklingen og eliteidrætten ved at: 

• støtte talenterne i at opnå balance mellem sport, job, uddannelse og det sociale liv, 

ved at give udøverne færdigheder, der kan bruges hele livet 

• skabe støttestrukturer, så eliteudøverne og foreningerne i højere grad kan konkur-

rere både nationalt og internationalt 

• styrke uddannelsesmiljøernes evne til at tilpasse rammerne til idrætstalenternes be-

hov 

• styrke talentudviklingen gennem organisatorisk, strategisk og praktisk samarbejde 

med foreninger, forbund, uddannelsesinstitutioner og skoler 
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Kommunen understreger i samarbejde med Team Danmark, at det er vigtigt, at støtten til 

udøvere og klubber sker på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at 

sport og træning skal kunne fungere i samspil med uddannelse og arbejde.  

 

Gentofte Kommune har samarbejdsaftaler med Bakkegårdsskolens idrætsskole, ungdoms-

uddannelser, klubber, specialforbund, eksperter og Team Danmark, der fortsat skal under-

støtte og styrke den strukturelle forankring og udvikling af talent- og elitemiljøer i kommu-

nen.  

 

Partnerskaber 

I Gentofte har idrætslivets aktører tradition for at samarbejde. Kommunen har erfaret, at 

det har gavnet udviklingen og kvaliteten af den alsidige idræts- og bevægelsesprofil, som 

kommunen har. Et partnerskab er et forpligtigende samarbejde, hvor to eller flere interes-

senter arbejder mod et fælles mål, og hvor ressourcer og risici deles lige mellem parterne.  

Partnerskaberne opstår der, hvor der øjnes en mulighed for at samarbejde om nye tilbud 

eller muligheden for at forbedre allerede eksisterende tilbud.  

 

Med fokus på disse partnerskaber vil Gentofte kommune: 

• skabe møder mellem foreninger, kommunale og statslige institutioner, kommerci-

elle idrætsaktører, aftenskoler og borgere til udvikling af eksisterende og nye 

idrætstilbud 

• udvikle strukturer der gør det lettere at etablere og forankre partnerskaber 

• gøre det nemmere for idrætsaktører, både i foreninger og kommercielle, at indgå i 

partnerskaber omkring bevægelse i dagtilbud og skoler 

• understøtte partnerskaber omkring idræts- og bevægelsesevents, der giver stor 

glæde og værdi for borgerne. 

 

Ambitionen om øget samarbejde og partnerskaber går således på tværs af politikkens øv-

rige fokusområder, og de indgåede partnerskaber behandles under de enkelte fokusområ-

der. Derfor behandles fokusområdet ’Partnerskaber’ ikke selvstændigt i denne evaluering. 

 

Andre relevante indsatser og politikker 

Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik skal fungere i samspil med en række an-

dre politikker på området herunder blandt andet sundhed, handicap og folkeoplysning og 

tværgående politikker og indsatser. Et eksempel på en sådan prioriteret indsats er visionen 

om ’En Times Motion Dagligt’, der har til formål at sikre, at alle borgere er fysisk aktive en 

time om dagen. 

 

En Times Motion Dagligt 

I 2012 blev en politik vision vedtaget om, at 0 til 18-årige skulle være fysisk aktive en time 

om dagen. Denne vision blev i 2017 udvidet til at indbefatte alle borgere i kommunen. 

Kommunen er selv opmærksom på, at det er en ambitiøs målsætning, som lægger op til at 

tænke i strategiske ændringer på flere områder, så de kan understøtte visionen om mere 

bevægelse.  
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Initiativet er skabt på baggrund af devisen om, at et aktivt liv er væsentligt for et godt liv. 

Det er af høj prioritet at styrke borgernes livskvalitet, fysik og deres psykiske velbefin-

dende, og et middel til at opnå dette er at dyrke idræt og bevægelse - enten alene eller i fæl-

lesskab med andre.  

 

Tidligere undersøgelser af idrætsaktiviteten i Gentofte Kommune viser, at de mindst aktive 

grupper i kommunen er teenagere, småbørnsforældre (30-39-årige) og ældre (+65 år), samt 

borgere med lavt uddannelsesniveau. Formålet at bidrage med indsigt og viden om, hvad 

der kan motivere de mindst aktive borgere i kommunen til mindst en times fysisk aktivitet 

dagligt, herunder identificere aktører, der kan aktiveres for at nå målsætningen. Desuden 

at formulere projekter, der skal afprøve nye tilgange til at skabe en times daglig bevægelse 

hos udvalgte målgrupper med udgangspunkt i idræts- og bevægelsespolitikkens fem ind-

satsområder. 

 

Bevæg dig for livet-visionskommuneaftale 

Et andet initiativ som idræts- og bevægelsespolitikken såvel som ’En Times Motion Dag-

ligt’ spiller sammen med, er visionsaftalen med idrætsorganisationerne DIF og DGI om Be-

væg dig for Livet-projektet. Aftalens hovedformål er at øge andelen af idrætsaktive borgere 

i kommunen med 8 pct. og andelen af foreningsaktive med 10 pct. i aftaleperioden 2017-

2022.  

 

Idræts- og bevægelsespolitikkens fire fokusområder (på nær ’Talentudvikling og elite-

idræt’) danner således rammen for visionsaftalens indsatser, og de to indsatser understøt-

ter hinanden. 

 

De enkelte indsatser vil ikke blive beskrevet nærmere i denne evaluering, men tabellen ne-

denfor viser visionens specifikke indsatsområder, der i vid udstrækning relateres til idræts- 

og bevægelsespolitikken og ’En times motion dagligt’. 

 

Partnerskaber 

Indsatser: 

• Samarbejde med ungdomsuddannelser 

• Åben Skole 

• Livsstilsændringer 

 

Et mangfoldigt idrætsliv 

Indsatser: 

• Udsatte børn og unge 

• Boligsociale indsatser 

• Flere aktive seniorer 

• Bevægelse i dagtilbud 

• Beskæftigelsesindsats 
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Faciliteter og byrum 

Indsatser: 

• Kapacitetsudnyttelse 

• Støttepunkter for udemotion 

• Facilitetsudvikling 

 

Foreningsidræt 

Indsatser: 

• Stærke foreninger med klare profiler 

• Nye foreninger 

 

 

Folkeoplysningspolitikken 

Folkeoplysningspolitikken løber fra 2019-2024 og er karakteriseret ved at have en række 

fælles indsatsområder med idræts- og bevægelsespolitikken med fokus på samska-

belse/partnerdannelse, mangfoldighed og det at gøre det lettere at være folkeoplysende 

foreningsmedlem.  

 

I denne politik er målene at: 

• sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevel-

sen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse 

• sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for 

både foreninger, oplysningsforbund og aktiviteter uden for foreningerne 

• skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordre til udvikling af nye ideer, tilbud 

og foreninger. 

 

Politikken er bygget op om tre fokusområder, deres kendetegn og deres målsætninger: 

 

Demokrati og medborgerskab 

Kendetegn 

• Et fritidsliv med mange muligheder for 
demokratisk organisering, som bidrager 
til sammenhængskraft og aktiv delta-
gelse i lokalsamfundet 

• Fritidstilbud med stærke frivillige miljøer, 
der inkluderer, engagerer og fremmer 
meningsfulde fællesskaber 

• Fritidstilbud, der øger deltagernes al-
mene og faglige indsigt og færdigheder 
og styrker den enkeltes evne og lyst til at 
deltage aktivt og engageret i samfundsli-
vet 

Målsætninger 

• Øge synligheden af aktiviteter, der ska-
ber demokrati, fællesskab og involvering 
på området 

• Gøre det lettere at blive og være frivillig 
og folkeoplysende voksenunderviser, 
samt øge anerkendelsen af det frivillige 
og folkeoplysende 

Mangfoldighed og diversitet 

Kendetegn 

• Rigt kultur- og fritidsliv med et bredt ud-
valg af faciliteter, tilbud og aktiviteter, 
der favner mange forskellige borgere 

Målsætninger 

• Skabe miljøer, hvor der er plads til alle 
uanset evner eller behov 
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• Kultur- og fritidstilbud, der er åbne og 
anerkendende og fremmer glæde og livs-
kvalitet 

• Øge deltagelsen af borgergrupper, som 
er underrepræsenteret i vores fritidsmil-
jøer 

Nyskabelse og samskabelse 

Kendetegn 

• Vi udvikler sammen og skaber nye tilbud, 
der inspirerer til livslang læring 

Målsætninger 

• Etablere nye former for organiseringer, 
samarbejder og partnerskaber inden for 
det folkeoplysende område 

• Etablere og forankre nye aktiviteter, der 
øger alsidigheden i vores fritidstilbud 

• Videreudvikle kommunikationen mellem 
alle parter 

 

Idræt for alle 

I tillæg til de skitserede politikker, er der en række andre politikker og initiativer, der spil-

ler ind på idrætsområdet, hvor eksempelvis handicappolitikken og initiativet ’Idræt for 

alle’ spiller tæt sammen med idræts- og bevægelsespolitikkens fokus på et mangfoldigt 

idrætsliv, der sikrer lige adgang for alle. 

 

Initiativet har med afsæt i erfaringer fra tidligere indsatser på dette område fundet, at der 

er tre grupper, der kræver tre forskellige tilgange for at kunne blive en del af foreningsli-

vet.  

• Gruppe 1 er de borgere, der skal tilbydes segregerede tilbud i f.eks. specialforbund 

og har brug for specielle motionsredskaber 

• Gruppe 2 kan være en del af det almene foreningsliv, men på specialoprettede 

hold. Der er eksempler fra f.eks. svømmeklubben og basketball 

• Gruppe 3 skal have hjælp til at få afklaret deres fritidsinteresser gennem kommu-

nens 7-trinsmodel, hvorefter de var begyndt på aktiviteten.  

 

I den følgende evaluering af de enkelte fokusområder vil disse initiativer og de resultater, 

som de har givet, så vidt muligt blive inddraget i den samlede evaluering af fokusområ-

derne. 
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Status på politikkens fokusområder 

Evalueringen af de enkelte fokusområder tager udgangspunkt i de opstillede formål og de 

gennemførte indsatser i det omfang, det har været muligt at finde tilgængelige data og re-

sultaterne af de gennemførte interviews og fokusgrupper. 

 

Foreningsidræt 

Under overskriften ’Stærke og kompetente idrætsforeninger i udvikling’ har fokusområdet 

’Foreningsidræt’ ambition om at: 

• styrke fokusset på uddannelse og kvalificering af trænere og ledere 

• understøtte foreningernes arbejde med at skabe en tydelig identitet og gøre forenin-

gerne synlige for borgerne 

• etablere strukturer, der understøtter iværksætteri, de demografiske processer og de 

gode ideer 

• satse på digitale løsninger, der gør det lettere at administrere at være forening 

• arbejde med at anerkende den frivillige indsats og understøtte og udvikle de frivil-

lige vilkår. 

 

Foreninger i udvikling 

Helt generelt viser de seneste tal fra Det Centrale ForeningsRegister (CFR), hvor forenin-

gerne under DIF og DGI registrerer deres medlemstal, at antallet af foreningsmedlemmer i 

Gentofte Kommunes idrætsforeninger er stigende, og i perioden 2017-2020 er steget med 

2.670 medlemmer til 34.607 fordelt på 85 foreninger. 

 

Da Gentofte Kommune de seneste år har haft et varierende indbyggertal, er det relevant at 

se på antallet af foreningsmedlemmer i forhold til det samlede befolkningstal i kommunen. 

Foreningsprocenten angiver antallet af medlemskaber i foreningerne under DIF og DGI 

delt med det samlede befolkningstal. Figur 1 viser, at foreningsprocenten er stødt stigende 

gennem perioden, og at foreningsprocenten i 2020 er på 46 pct. Det vil altså sige, at forenin-

gerne formår at øge antallet af medlemmer ud over den forventede tilgang i forbindelse 

med et stigende indbyggertal i kommunen. 

 

Det er dog værd at bemærke, at foreningerne har været underlagt restriktioner i forbin-

delse med coronakrisen i store dele af 2020, og de kommende medlemstal vil derfor i højere 

grad afspejle nedlukningens effekt på foreningernes medlemstal, når foreningerne igen får 

fuld mulighed for at afholde deres aktiviteter. 
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Figur 1: Stigende medlemstal og stigende foreningsprocent i Gentofte Kommune 

 
Figuren viser antallet af foreningsmedlemsskaber i Gentofte Kommunes idrætsforeninger og foreningsprocenten (antallet af for-

eningsmedlemsskaber delt med det samlede indbyggertal i kommunen) for perioden 2012-2019. 

 

Den seneste benchmarkundersøgelse fra Bevæg dig for livet (2020a) understreger denne 

udvikling og viser i forlængelse heraf, at andelen af borgere, der angiver, at de dyrker én 

eller flere af deres idrætsaktiviteter i en forening, er steget fra 33 pct. i 2018 og 2019 til 36 

pct. i 2020. 

 

Tilfredshed med foreningslivet 

I samme undersøgelse er borgerne blevet bedt om at angive deres holdning til forskellige 

aspekter af foreningslivet i Gentofte Kommune.  

 

For det første har borgerne angivet deres holdning til to udsagn om foreningslivet i kom-

munen. Til begge spørgsmål har godt 40 pct. svaret ’Ved ikke’, og det må forventes, at der 

primært er tale om borgere, der ikke er en del af foreningslivet. Af dem, der har angivet en 

holdning, svarer to tredjedele, at det i høj eller nogen grad er nemt at blive medlem og del-

tage i idrættens foreningsliv, mens hver ottende svarer, at det kun er i ringe grad eller slet 

ikke er tilfældet. 

 

Til udsagnet, om at idrættens foreningsliv i Gentofte Kommune overordnet set er velfunge-

rende, er det mere end tre fjerdedele af dem, der har afgivet en holdning, der i høj eller no-

gen grad synes, at idrættens foreningsliv er velfungerende.  
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Figur 2: Generel tilfredshed med idrættens foreningsliv og mulighederne for at deltage (pct.) 

 
Figuren viser svarfordelingen til udsagnene ’ Idrættens foreningsliv i Gentofte Kommune er overordnet set velfungerende’ og ’Det 

er nemt at blive medlem og deltage i idrættens foreningsliv i Gentofte Kommune’ (n = 2.015). Kilde: Bevæg dig for livet (2020) 

 

Gennemførte aktiviteter 

Interviewene med forvaltningen i Gentofte Kommune viser, at meget af kommunens fokus 

på området ’Foreningsliv’ har været på arbejdet med at inkludere særlige målgrupper i 

kommunens foreninger, og der er dermed en del overlap til fokusområdet ’Et mangfoldigt 

idrætsliv’. Fokus har her rettet sig mod inklusionen af seniorer og småbørnsfamilier gen-

nem ’En Times Motion Dagligt’ og unge gennem projektet ’Ung i bevægelse’.  

 

For seniorer og familier har man afviklet ’Kom og Vær Med-aktiviteter’, der er tilpassede 

aktiviteter, målrettet særlige motionsuvante grupper, der organiseres i samarbejde med 

foreninger, selvorganiserede og kommercielle aktører. Aktiviteterne vurderes som succes-

fulde og evalueres nærmere under fokusområdet ’Et mangfoldigt idrætsliv’, men det frem-

hæves, at det er tiltag, der har ledt til, at flere seniorer er blevet en del af foreningslivet. 

 

”Så der er helt klar noget der, som jeg synes, vi er lykkedes rigtig godt med. Fordi vi kan 

også se nu, at de aktiviteter er blevet forankret rigtig godt. Det motions-floorballhold der 

startede op – ikke på initiativ fra os i kommunen. Vi har mere været en katalysator for, at 

det er blevet støttet i en fastforankret aktivitet, blevet en del af en forening og i at støtte 

dem i at rekruttere flere.” 

Repræsentant fra forvaltning 

 

Handleplanen ’Ung i Bevægelse’ består en af en række projekter, der har til formål at invol-

vere flere unge i idrætten og foreningslivet som en del af visionsaftalen i tæt samarbejde 

med idrætsorganisationerne. I samarbejde med ungdomsuddannelserne og foreningslivet 

har kommunen og DGI i fællesskab forsøgt at aktivere eleverne gennem ’ambassadører’, 

men ifølge de relevante medarbejdere i forvaltningen er handleplanen ikke lykkedes som 

håbet. Det skyldes ifølge handleplanens slutevaluering blandt andet, at det ikke i tilstræk-

kelig grad lykkedes at aktivere eleverne på ungdomsuddannelserne, og at flere projekter er 

udskudt pga. coronanedlukningen.  
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Tabel 1: Status på målsætningerne for fokusområdet Foreningsliv 

Målsætninger Indsatser 

Styrke fokus på uddannelse og kvalificering af træ-
nere og ledere. 

• Foreningslederakademi 

• Temamøder/fyraftensmøder (foreningsøko-
nomi, fastholdelse) 

Understøtte foreningernes arbejde med at skabe 
en tydelig identitet og gøre foreningerne synlige 
for borgerne. 

• Ung i bevægelse  

• Kom og Være Med-aktiviteter 

Etablere strukturer, der understøtter iværksæt-
teri, de demografiske processer og de gode ideer. 

• Demokrati i foreningerne – møderække i FOU 

• Ungekonsulentordning 

Satse på digitale løsninger, der gør det lettere at 
administrere at være forening. 

• Udvikling af foreningsportal 

Arbejde med at anerkende den frivillige indsats og 
understøtte og udvikle de frivillige vilkår. 

• Frivillig Fredag 

• Samarbejde med Frivilligcenteret  

Kilder: Kultur-, unge- og fritidsudvalgets kvartalsrapporter, interviews. 

 

Styrke fokus på uddannelse og kvalificering af trænere og ledere 

På dette punkt fremhæver forvaltningen tilbuddet om Foreningslederakademi, der udby-

des i samarbejde med DIF og DGI. Blandt interessenterne i fokusgrupperne er der dog en 

oplevelse af, at trænerne i bred udstrækning mangler pædagogisk uddannelse, hvis målet 

om at fastholde de unge medlemmer i foreningerne skal opfyldes, når de traditionelt ople-

ver et stort frafald i teenageårene. I den forbindelse nævnes blandt andet DBU’s fokus på 

’den rummelige træner’ og fokus på de unges motivation for idræt og sport: 

 

”… de bliver nødt til at lære pædagogik, fordi der er ikke særligt mange af de her træner-

kurser på tværs af sportsgrene, der har særligt meget børnepsykologi eller pædagogik, 

men en hel masse om, hvordan de bliver bedre trænere (…) Men det vigtigste er, at hvis 

du har en god træner, så har du også nogen glade børn. (…) Det er sådan nogle ting, man 

skulle være mere fokuserede på fra kommunens side, fra SIG’s side.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Kommunen har i den forbindelse under opgaveudvalget ’En Times Motion Dagligt’ sam-

mensat en arbejdsgruppe med det formål at præsentere løsningsforslag til frafaldet blandt 

de 12-18-årige i kommunens foreninger, og det beskrives som et godt samarbejde om pro-

blematikken. Problematikken er dog langt fra særlig for Gentofte Kommune og blandt 

idrættens aktører er det opfattelsen, at mange klubber generelt ikke har nok fokus på årsa-

gerne til fastholdelse i form af det sociale liv og trænerinvolvering, men i højere grad har 

fokus på de sportslige aspekter af foreningen. 

 

”Vores største problem i dansk idræt er ikke kvaliteten af trænernes faglighed, men det 

er, at trænerne simpelthen ikke aner, hvordan man har med børn at gøre”. 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Det oplyses fra forvaltningen, at de tilgængelige tilskud til leder- og træneruddannelse ikke 

søges i tilstrækkelig grad af foreningerne. Oversigterne over puljerne på idrætsområdet i 
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de tilgængelige kvartalsrapporter viser desuden, at flere puljer ikke søges og bruges fuldt 

ud. I fokusgruppeinterviewene forklares det, at de tilgængelige kurser er for omfattende, 

og foreningerne ønsker i stedet, at det er muligt at tage de enkelte moduler i uddannelsen 

for sig. 

 

Etablering af understøttende strukturer 

Ambitionen om at etablere strukturer, der understøtter iværksætteri og gode ideer, har 

man ifølge kommunen ikke arbejdet med endnu. Det har dog været et tema blandt fokus-

gruppedeltagerne, hvor Gentofte Kommunes status som en kommune med stærke etable-

rede foreninger på trods af mange styrker, også kan virke hæmmende for nye ideer. Blandt 

andet når det kommer til at opstarte nye foreninger: 

 

”Jeg har prøvet den her rejse om at starte en ny forening. Og noget af det jeg synes er 

svært – eller er en udfordring i Gentofte Kommune, det er, at innovation og nytænkning 

indenfor frivillighedsområdet er ekstremt svært og vanskeligt, og et punkt hvor jeg føler, 

at fritidsafdelingen og kommunen generelt kan blive langt bedre. Jeg oplever – og det 

har ikke noget at gøre med, at vi er i en konservativ kommune – at man rigtigt gerne re-

fererer til de eksisterende klubber og de gamle klubber. Der oplever jeg, at man har lang 

vej endnu til at blive rigtigt effektive omkring folkeoplysning og generel innovation.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Selvom opfattelsen blandt de interviewede er, at Gentofte Kommune generelt er en rigtig 

god kommune at være forening i, så er oplevelsen blandt de mindre foreninger, at det er 

nemt at blive overset blandt de store og stærke traditionelle foreninger, når det handler om 

mulighederne for at blive hørt som en mindre aktør – særligt i forhold til faciliteter: 

 

”De sidste par år har jeg fået et øget samarbejde, og Kultur og Fritid er blevet mere obs 

på, at vi eksisterer, men jeg kunne godt savne, at der var større opbakning til foreninger 

som er lidt unikke og rammer et unikt behov (…) Det kan være sådan noget som baner 

og haller, hvor jeg godt kan være rigtig ærgerlig over, at man kan se, at vi ryger helt ba-

gerst i køen. Og sådan tænker jeg, at der mange foreninger, der føler det.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Andre aktører oplever også en lydhør forvaltning, der er god til at tage en dialog med 

idrættens aktører og er opmærksomme på at finde løsninger i det omfang, det er muligt, 

om end facilitetsområdet er et område, hvor det kan være svært at tilgodese alle.  

 

Satse på digitale løsninger, der gør det lettere at administrere at være forening 

På dette område arbejder kommunen med at udvikle en ny foreningsportal, hvor det at an-

søge om og booke faciliteter skal lettes for foreningerne. Derudover er kommunen en del af 

et tværkommunalt projekt om brugen af digitale kameraer til monitorering af brugen af 

kommunens faciliteter (Se afsnittet ’Faciliteter og byrum’). 

 

Begge initiativer modtages positivt af de interviewede aktører fra idrætslivet, der beskriver 

foreningsportalen som umoderne og ufleksibelt, og som direkte årsag til, at faciliteterne 

ikke udnyttes effektivt nok.  
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Det er dog for tidligt at evaluere de kommende initiativer, der endnu ikke er implemente-

ret. 

 

Arbejde med at anerkende den frivillige indsats og understøtte og udvikle de frivil-
lige vilkår 

Dette punkt er man ifølge kommunen ikke kommet så langt med, som man kunne ønske, 

og der er ikke igangsat konkrete initiativer i forhold til fokuspunktets ambitioner. Frivillig-

hed og de frivilliges vilkår er dog et tema, der optager de interviewede aktører fra idrætsli-

vet, der bemærker, at det er et generelt problem at skaffe frivillige, hvilket afspejler sig i 

foreningernes økonomi. 

 

”Min opfattelser er, at det er meget forskelligt fra sportsgren til sportsgren, hvor nemt 

det er at tiltrække frivillige (…) Så jeg tror det her med, hvor meget man kan få involve-

ret frivillige, afhænger meget af hvilket niveau, vi arbejder i, og hvilken sportsgren, det 

er. Og så synes jeg, det er blevet sværere at tiltrække frivillige, end det måske har været 

tidligere, og det er klart, at det har vi kunnet se på vores økonomi.” 

Formand for flerstrenget forening 

 

Det nævnes blandt andet, at det er svært at tiltrække frivillige, når der er store foreninger, 

der har lønnede ansatte, der mangler hjælp til frivillige opgaver. Og det betyder i forlæn-

gelse heraf, at nogle foreninger ser sig nødsaget til at honorere ”semi-frivillige” for at støtte 

op om foreningernes aktiviteter, og der tales derfor om både ”rigtige” og ”forkerte” frivil-

lige. Det tyder således på, at det er en frivillighedskultur, der er værd at arbejde med, og at 

flere foreninger – på grund af en historik med forskellige former for alternativ aflønning og 

goder – har svært ved at få frivillige kræfter ind i foreningslivet. Det er derfor et punkt, der 

er vigtigt at fokusere på fremadrettet. 

 

”Det er selvfølgelig et problem for os alle sammen, og det er her, at jeg savner fritidsafde-

lingen. Jeg savner nogle initiativer, at den her proces (om at ændre frivilligkulturen, red.) 

understøttes fra kommunen (…) Og man er nødt til at imødekomme det her paradoks 

mellem kommercialiseringen og frivilligheden. Altså nu bliver der talt om halv-frivillige, 

semi-frivillige og grå frivillige og hvad de hedder (…) og der mener jeg kommunen kan 

være bannerførere for en proces.” 

Repræsentant fra forening 

 

Opsamling 

Foreningsidrætten i Gentofte Kommune er i en positiv udvikling og foreningsprocenten 

(antallet af foreningsmedlemskaber pr. borger i kommunen) er på 45 pct., hvilket er højere 

end gennemsnittet på landsplan (40 pct.) og de øvrige kommuner i Københavnsområdet.  

 

På baggrund af de gennemførte fokusgruppeinterviews med aktører fra idrætslivet i Gen-

tofte Kommune peger resultaterne på, at aktørerne ser et foreningsliv, der er kendetegnet 

ved nogle stærke etablerede foreninger med stærke traditioner. Ulempen ved det er om-

vendt, at foreningerne beskrives som meget traditionsbundne og er svære at få til at samar-

bejde. Selvom der er tale om et stærkt foreningsliv, er det altså ikke så fleksibelt, som man 

kunne håbe, hvis ambitionerne i idræts- og bevægelsespolitikken skal kunne opnås.  
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Kommunens ambition om at satse på nye digitale løsninger vurderes også som nødven-

digt, hvis det skal være muligt at tilbyde et mere fleksibelt foreningsliv. Der er dog også en 

intern kritik blandt idrættens aktører, når det kommer til kulturen omkring samarbejde og 

benyttelse af den tilgængelige kapacitet i faciliteterne, som ikke udelukkende er mangel-

fuld på grund af de tilgængelige systemer. 

 

”Jeg er enig i, at vi er meget dårlige til at agere sammen. Men jeg synes, at det hviler på 

kommunen at facilitere det samarbejde.” 

 Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Derudover er det opfattelsen, at et særskilt fokus på frivillighed og frivillighedskulturen i 

kommunens foreningsliv er nødvendigt. Der er enighed om, at frivilligheden er under pres, 

og at der er kommet en uheldig kultur omkring det frivillige engagement og hvorvidt det 

at deltage i frivillige opgaver er en naturlig del af det at være medlem af en forening. Her 

er der en særlig problematik i forhold til, at flere foreninger har både bredde- og elitefokus, 

og i nogle tilfælde drives kommercielt med mange ansatte, men samtidig ønsker at dyrke 

det frivillige engagement. 

 

Hvis indsatserne på foreningsidrættens område skal lykkes, kræver det, at der arbejdes for 

større samarbejde og vidensdeling mellem kommunens foreninger. Kommunens idrætsliv 

har en række begrænsninger i forhold til faciliteter, frivillige og intern konkurrence, som 

det er nødvendigt at styrke samarbejdet omkring, hvis foreningsidrætten skal udvikles 

yderligere.  

 

Et mangfoldigt idrætsliv 

Fokuspunktet ’Et mangfoldigt idrætsliv’ har under overskriften ’Forskellige udfordringer – 

lige muligheder’ til formål at sikre, at idrætslivet i Gentofte Kommune rummer muligheder 

for alle borgere og har et mangfoldigt udbud af aktiviteter. 

 

I dette afsnit evalueres fokuspunktets ambitioner om at:  

• understøtte fællesskaber, der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder 

• skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser nye behov 

• skabe dialog mellem idrættens aktører og borgere med særlige behov 

• motivere motionsuvante til et mere aktivt liv 

• give en håndsrækning til mennesker i udsatte positioner med at få fysisk aktivitet 

integreret i hverdagen. 

 

Gennemførte aktiviteter 

Gentofte Kommune har en række aktører, der arrangerer idræt for borgere med særlige be-

hov, og aktiviteter, der retter sig mod motionsuvante borgere.  

 

Tabellen nedenfor viser de initiativer og samarbejder med aktører, der er sat i gang under 

de enkelte målsætninger. En række indsatser dækker flere målsætninger, men er opstillet 

under det primære fokus. 
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Tabel 2: Status på målsætningerne for fokusområdet ’Et mangfoldigt idrætsliv’ 

Målsætninger Indsatser 

Understøtte fællesskaber, der skaber glæde, til-
trækker, favner og fastholder 

• Familiebasket 

• Ung i bevægelse 

• Robuste Seniorer med skarpe hjerner 

Skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser 
nye behov 

• Aktivitetsbane ved Gentofte Ungdomsskole 

Skabe dialog mellem idrættens aktører og borgere 
med særlige behov 

• Idræt for alle 

Motivere motionsuvante til et mere aktivt liv • Workshop ”Demensvenlige idrætsforeninger i 
Gentofte” 

• Kom og Vær Med-aktiviteter 

• Motion og Fællesskab: målrettet ledige unge 

Give en håndsrækning til mennesker i udsatte po-
sitioner med at få fysisk aktivitet integreret i hver-
dagen 

• GoRun 

• Fritidsvejledning ”Min Fritid” til borger med 
funktionsnedsættelse 

• Udvikling af tiltag mellem Bevæg dig for livet 
og frivillighedshuset om integration af flygt-
ninge i foreningslivet 

• DIF Soldaterprojekt 

• Pigegruppe i Stolpehøj 

• Idrætsaktiviteter ved ungdomsboligerne bl.a 
fædre på banen 

Kilder: Kultur-, unge- og fritidsudvalgets kvartalsrapporter, interviews. 

 

Motivere motionsuvante borgere 

De gennemførte aktiviteter med holdboldspil rettet mod seniorer vurderes af forvaltningen 

som dem, hvor man særligt er lykkedes med at aktivere en gruppe, der af forvaltningen be-

skrives som seniorer, ’der ikke har et særligt højt idrætsniveau’, og altså ikke udelukkende 

består af seniorer, der alligevel havde været i aktive i anden sammenhæng. 

 

”Det kan godt være, at der er nogle, der går nogle ture en gang i mellem, men det her 

med, at de går fra at bevæge sig lidt i dagligdagen til at dyrke en holdspilsaktivitet (…) 

Der er det nok i højere grad her, vi får fat i dem, vi rigtig gerne vil have fat i af senio-

rerne.” 

Repræsentant fra forvaltning 

 

Med henblik på at evaluere idræts- og bevægelsespolitikkens ambition om at aktivere og 

motivere motionsuvante borgere inddrages ’Bevæg dig for livets idræts- og motionsunder-

søgelse i Gentofte Kommune 2020’.  

 

Den seneste undersøgelse viser, at 78 pct. af de voksne borgere i Gentofte Kommune dyr-

ker idræt og motion. 11 pct. svarer, at de ikke dyrker idræt eller motion for tiden, og 10 pct. 

af borgerne svarer, at de ikke normalt dyrker idræt og motion. Over de seneste tre undersø-

gelsesår er andelen af borgere, der dyrker idræt og motion steget fra 71 pct. til 78 pct. Ud 
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fra denne udvikling tyder det på, at visionsaftalens målsætning om at få 10 pct. flere moti-

onsaktive inden 2022 er inden for rækkevidde, da både andelen af borgere, der generelt 

ikke dyrker motion og borgere og dem, der holder pause for tiden, bliver mindre. Denne 

stigning ser dog ud til at findes på tværs af benchmarkundersøgelserne i de forskellige visi-

onskommuner og ser ud til at være udtryk for, at spørgsmålsformuleringen på grund af co-

ronakrisen er blevet ændret i 2020. Disse tal skal derfor læses med forbehold herfor, når der 

sammenlignes med tidligere år. 

 

Figur 3: Andelen af borgere i Gentofte Kommune, der dyrker idræt og motion, er stigende (pct.) 

 
Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ’Dyrker du normalt idræt og motion?’. Kilde: Bevæg dig for livet, 2020. 

 

Undersøgelsen kigger også på årsagerne til, at de ikke-idrætsaktive borgere ikke deltager i 

idræt og motion. Figur 4 viser, at der er forskellige årsager i spil. De hyppigste årsager til 

ikke at dyrke idræt og motion er, at borgerne bruger tiden på arbejdet (34 pct.), familien (31 

pct.) eller andre fritidsinteresser (30 pct.) i stedet. Det ser dog ud til at være en mindre bar-

riere end tidligere, hvor mellem 43 og 45 pct. angav, at de i stedet brugte tiden på arbejde 

eller familien. Det ser dog ikke ud til at være udtryk for at borgerne har fået mere fritid, da 

andelen, der svarer, at de har for lidt fritid, er fastholdt.  
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Figur 4: Mange forskellige årsager til ikke at dyrke idræt og motion er i spil blandt de ikke-idræts-

aktive borgere (pct.)  

 
Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet ’Hvad er årsagen til, at du ikke dyrker idræt og motion for tiden?’. Kilde: Bevæg dig 

for livet, 2020. 

 

Undersøgelsen viser også, at der blandt de fleste ikke-aktive borgere i kommunen generelt 

er lyst til at være mere aktive, og hele 84 pct. svarer i 2020, at de ønsker at være mere fysisk 

aktive. Der ser altså ud til være et potentiale for at aktivere de motionsuvante og ikke-ak-

tive borgere med de rette tilbud. 

 

Figur 5:  Størstedelen af de ikke-aktive borgere har lyst til at være mere aktive (pct.) 

 
Figuren viser svarfordelingen for ’Ja’ til spørgsmålet ’Vil du gerne være mere fysisk aktiv?’ blandt borgere der angiver, at de ikke er 

fysisk aktive. Kilde: Bevæg dig for livet, 2020. 
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Når det kommer til at motivere motionsuvante borgere og ikke-idrætsaktive til et mere ak-

tivt liv, er det vigtigt at tilpasse relevante tilbud til målgruppen. Figur 6 viser, at de ikke-

aktive borgere i kommunen angiver en bred vifte af faktorer, der er vigtige for, at de kan få 

et mere aktivt liv. De vigtigste omhandler dog primært fleksibilitet i aktiviteterne og et fo-

kus på helbred. 26 pct. svarer, at det er vigtigt, at aktiviteterne kan dyrkes, når det passer 

dem, mens 23 pct. vægter afstanden mellem aktivitet og bopæl højt. Derudover har de hel-

bredsmæssige fordele ved fysiske aktivitet også en stor betydning for de ikke-aktives ønske 

om at være mere fysisk aktive. For godt hver femte er det også vigtigt, at de kan deltage i 

aktiviteter, som de kan lide (Bevæg dig for livet, 2020).  

 

Figur 6: Borgere motiveres af belejlige idrætsaktiviteter, der fremmer deres sundhed (pct.)  

 
Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet: ’I det følgende beder vi dig vælge op til tre ting, som er vigtige for dig, hvis du skulle 

starte på en (ny) idræts‐ eller motionsform?’. Kilde: Bevæg dig for livet, 2020. 

 

Et mangfoldigt udbud af idræts- og bevægelsestilbud 

I tillæg til de generelle spørgsmål om idræt og motion har undersøgelsen inddraget speci-

fikke spørgsmål om kommunens generelle udbud af idræts- og bevægelsestilbud. 

 

Resultaterne tegner et billede af, at borgerne generelt vurderer, at der er en bred vifte af til-

bud i Gentofte Kommune. 60 pct. er enten enige eller meget enige i, at Gentofte Kommune 

har en bred vifte af tilbud, mens det er 5 pct., der er enten uenige eller meget uenige. Un-

dersøgelsen peger – som nævnt tidligere – også på, at borgerne generelt oplever, at for-

eningslivet er nemt at blive medlem af og deltage i. Der er dog også en væsentlig andel, der 

angiver, at de ikke ved, hvor let det er at blive en del af foreningslivet. Dette kan både være 

et udtryk for, at de ikke er og ikke har til hensigt at være en del af foreningsidrætten, men 
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det kan også være et udtryk for, at adgangen til og informationen om foreningslivet og dets 

muligheder ikke opleves som tilgængelige for de sværest stillede grupper med mindst erfa-

ring med foreningslivet. 

 

Figur 7: Borgernes holdninger til idrætslivet i Gentofte Kommune (pct.) 

 
Figuren viser svarfordelingen til spørgsmålet: ’Hvor enig er du i følgende udsagn om idrætslivet i Gentofte Kommune?’ Kilde: Be-

væg dig for livet, 2020. 

 

Understøtte fællesskaber, der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder 

En målsætning i forhold til at fremme et mangfoldigt idrætsliv er at understøtte fællesska-

ber, der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder deres medlemmer. I relation til dette 

viser tabel 3, at der er en lav grad af fællesskabsfølelse i idræts- eller motionsforeninger i 

Gentofte Kommune sammenlignet med fællesskabsfølelsen på arbejdet, studiet eller i an-

dre ikke-idrætsorienterede foreninger. Da spørgsmålet er stillet til alle borgere i undersø-

gelsen, kan det også være udtryk for, at nogle af respondenterne ikke er en del af en idræts-

forening og derfor ikke ser sig som en del af et fællesskab. 

 

Tabel 3: Oplevelse af fællesskab i forskellige grupper blandt borgere i Gentoftes Kommune (pct.) 

 I høj 
grad 

I no-
gen 
grad 

Hver-
ken/el-

ler 

I ringe 
grad 

Slet ikke  Ved ikke 

Arbejde/studie 

 

56 23 6 3 10 10 

Idræts- eller motionsforening 

 

2 22 13 7 24 15 

Anden ikke-idrætsrelateret 
forening 

 

14 14 1 5 24 34 

Spørgsmål: ’I hvor høj grad føler du dig som en del af et fællesskab i følgende grupper?’ Kilde: Bevæg dig for livet, 2020. 
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Det ser dog også ud til at være en udfordring som nogle foreninger i kommunen er op-

mærksomme på. I forbindelse med denne evaluerings fokusgruppeinterviews med for-

eningsrepræsentanter nævnes det eksempelvis flere gange, at det kan være svært at starte i 

en ny forening, hvis man ikke har en forudgående relation til den. 

 

“At starte i en ny idrætsgren er værre end at starte i en ny skole, da man kommer ud i et 

konkurrencemiljø, hvor du skal slå nogen af holdet eller noget andet.” 

Repræsentant for foreningsidrætten 

 

Og netop barriererne forbundet med konkurrenceidrætten er en problematik, som de inter-

viewede medarbejdere fra forvaltningen er opmærksomme på: 

 

”Det er sindssygt svært at komme ind i nogle af de der etablerede fællesskaber, selvom 

man har en relativt høj idrætskapital. Det med at der er nogle tilbud for de voksne motio-

nister, som rigtigt gerne vil de idrætsfællesskaber – det er næsten umuligt at finde. (…) 

Det oplever jeg helt klart, at der kunne være potentiale for.” 

Repræsentant fra forvaltning 

 

Det sker blandt andet med de arrangerede ’Kom og Vær Med-aktiviteter’ med motionsfod-

bold og familiebasket, men mulighederne for at gå videre til et foreningstilbud på motions-

plan er svære at finde. 

 

Understøtte borgere med særlige behov 

Når det kommer til indsatser, der er rettet mod borgere med særlige behov, er der i ’Idræt 

for alle’-handleplanen fortsat flere indsatser, som er rettet mod at skabe lige muligheder i 

idrætten for alle borgere i kommunen. På baggrund af de tre tidligere nævnte definerede 

grupper af borgere med særlige behov er der udarbejdet forskellige indsatser med fokus på 

hver målgruppes behov. En opfølgning på disse indsatser blev udarbejdet i 2020 (se tabel 

4). 

 

Tabel 4: Opfølgning på ‘Idræt for alle’ indsatser på handicapområdet 2020 

Gruppe 1 – Borgergruppen med behov for specialiserede tilbud for at få et aktivt idræts- og fritidsliv 

Målsætning: 

At skabe nye tilbud, og gerne på en måde, hvor de 

bringes sammen med borgere uden handicap 

Aktuelle indsatser 

• Udvikling og indkøb af rekvisitter til aktivite-
ter i BKO Charlottenlund 

• Udarbejdelse af inspirationskatalog om aktivi-
teter, samt uddannelse af personale på soci-
ale institutioner i disse aktiviteter. Dette kom 
udvalgte sociale institutioner i gang med i 
2015, mens flere er kommet til siden, hvor 
indsatsen i 2017 og frem består af drift 

• Rejsetasker, som institutionerne kan låne 
med hjem, er udviklet i 2018 

• To sansemotoriske miljøer er etableret hos 
Camillehusene og hos Børnehuset for børne-
terapien 
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Gruppe 2 - Borgergruppen som kan fungere på særhold i det almene idræt og fritidsliv og som på et vist 
niveau kan deltage i de almene aktiviteter i foreningerne 

Målsætning: 

Udvikle og implementere et foreningsspringbræt 

Konkrete indsatser 

• Udvikling af Basekamp på Charlottenlund 

• Aktiv sommer, efterår og vinter 2014, hvor 
særligt aktiv sommer er fast booket. Derefter 
aktiv sommer hver år. 

• Etablering af brobyggerne, hvor der hurtigt 
kom 15 medlemmer med stor deltagelse 

• Samarbejde med idrætsforeningen Espenlun-
den i Rødovre fra 2017 

• Brobygning til almene foreninger (Golf, par-
kour og basket) opstartet i 2018 – Et medlem 
er kommet videre til almenidræt. 

Gruppe 3 – Borgergruppe som med en ret lille støtte vil kunne deltage i de almene fritidstilbud 

Målsætning: 

Gør det lettere at finde eksisterende, relevante til-
bud for borgere med særlige behov i det etable-
rede foreningsliv og aftenskoler 

Konkrete indsatser 

• Idrætsforeninger og aftenskoler 

• Etablering af ny indgang på kommunens 
hjemmeside – i samarbejde med forvaltnin-
ger, foreninger og brugergruppe 

• Der holdes ajour med nye tilbud, der løbende 
kommer, hvor der efterhånden er godt 40 
forskellige tilbud 

• Specialsportskatalog er udviklet i 2018 i sam-
arbejde med IFEL Specialsport, der i 2019 blev 
forankret i en fælles kommunal pulje på 
tværs af Region Hovedstaden. 

 

Tabellen viser indsatser på handicapområdet under ‘Idræt for alle’. Kilde: Gentofte Kommune, 2020. 

 

Over de tre indsatser rettet mod hver gruppe af borgere, har det også været et fokus at 

fremme de almene foreningers lyst og evne til at inkludere borgere med særlige behov. 

Dette er gjort gennem et fokus på etablering af nye eller flere særhold, samt yderligere in-

klusion på eksisterende, almene hold. Dernæst har der været fokus på uddannelse af træ-

nere og ledere i håndtering af borgere med handicap. En indsats, som blev styrket i 2019 

via forankring i den fælleskommunale idrætspulje og samarbejde med IFEL Specialsport.  

 

Tilfredshed med forvaltningen som partner 

Men henblik på at fremme foreningsdeltagelsen blandt borgere med særlige behov og 

skabe lige muligheder for alle søger Gentofte Kommune at samarbejde bredt og tværfagligt 

- blandt andet ved at samarbejde med og støtte foreninger, der arbejder på at favne moti-

onsuvante og borgere med særlige behov. På baggrund af interviews med nogle af disse 

aktører, tyder det på, at der er stor tilfredshed med kommunen og fritidsafdelingen som 

sparringspartner, og det beskrives, at den fælles dialog er givende for aktørerne, der ople-

ver, at kommunen er lydhøre og opmærksomme på aktørernes udfordringer.  

 

”Mig og (kollega) er frivillige og bruger mange timer og brænder for projektet; Og det får 

vi tilbage af kommunen tifoldigt.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 
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Det er generelt opfattelsen, at der er god opbakning fra kommunens forvaltning, når de ak-

tører, der arbejder med idræt for borgere med særlige behov, søger støtte. 

 

”I forhold til et mangfoldigt idrætsliv oplever jeg, at konsulenterne i Fritid bakker mig op 

i det jeg laver [med sårbare grupper].” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Særlige målgrupper kræver prioritering 

De interviewede udtrykker dog også, at der er udfordringer ved at være en atypisk idræts-

aktør. Det forklares, at disse foreninger er relativt få, og at de savner at blive tilgodeset for 

at påtage sig en opgave, der i mindre udstrækning påtages af det øvrige foreningsliv. Det 

handler særligt om adgangen til faciliteter i en kommune, hvor der i forvejen er kamp om 

den tilgængelige plads i faciliteterne. 

 

Dette italesættes som en væsentlig udfordring, hvilket hindrer målsætningen om at give 

borgere med særlige behov en mulighed for at få integreret idræt i dagligdagen. Hvis mål-

sætningen skal opfyldes og foreningerne skal kunne leve op til deres formål, er der mulig-

vis også et større behov for, at denne gruppe af borgere bliver prioriteret over andre bor-

gere, når det kommer til adgangen til relevante faciliteter. Dette er ud fra en tankegang, at 

de mest udsatte borgeres skrøbelige adgang til og fastholdelse i idrættens fællesskaber kræ-

ver, at de bliver taget særligt i betragtning, når tiderne og adgangen til faciliteter fordeles. 

 

“Jeg ser ikke mange foreninger som vores, da vi på en måde yder en social indsats, og 

støtter nogle af de borgere i kommunen, der har det sværest, og som er længst væk fra 

idrætten; Dem får vi hevet ind i idrætten og foreningslivet. Der kunne jeg godt savne, at 

der var mere imødekommenhed, da vi er en lille brik i et stort puslespil. (…) Med baner 

og haller ved jeg, at vi ryger helt bagerst i køen. Det jeg ved, at der er mange foreninger 

der føler, men nogle gange er jeg gået panden mod en mur.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Det nævnes også, at foreninger, der arbejder med idræt for socialt udsatte, har et yderligere 

behov for at kunne dyrke det sociale både før og efter idrætten. Derfor er det særligt vigtig, 

at disse foreninger har gode forudsætninger for deres sociale rammer. Dette kan ske via ad-

gangen til et foreningslokale eller ved sikring af adgang til et cafeteria med overkommelige 

priser, da økonomien ofte er en udfordring for denne gruppe. 

 

Klarhed om støttemuligheder 

Selvom de mest etablerede foreninger oplever lydhørhed fra kommunen, så påpeges det 

først og fremmest, at det er svært for foreningerne at løfte området med det relativt lille 

omfang af støtte, som foreningerne oplever, der er til rådighed fra kommunens side: 

 

“Vi har snakket med [patientforening], der gerne vil lave (sport) for nogle med fysiske 

udfordringer, hvilket vi også har snakket om i min forening. Men ‘hov’! Skal jeg sætte 

sådan et projekt i gang, så kan jeg kun søge til instruktørtimer, ikke til noget andet.  Men 

jeg skal finde den rigtige træner og vide, hvor mange jeg skal lave, og alt det andet, før 
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jeg når hen til at søge. Så går min frivilligtid fra noget andet. Så skal jeg betale nogle i 

klubben for at få det i gang. Det har jeg svært ved at se ske.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Omvendt oplyses det fra forvaltningens side, at de relevante puljer, der findes under 

idræts- og bevægelsespolitikken såvel som under andre politikker, sjældent søges og bru-

ges fuldt ud på trods af, at de er at finde på kommunens hjemmeside. Men det understre-

ger, at inklusion af borgere med særlige behov er en proces, der kræver mange ressourcer 

og derfor også er en væsentlig udfordring for flere foreninger. I forlængelse heraf påpeges 

det, at på trods af en generelt god kontakt til kommunens fritidsafdeling, er det svært for 

foreningerne at have overblik over, hvilken støtte foreningerne kan få fra kommunen. Dette 

vanskeliggør ligeledes etableringen af nye særtilbud i de almene foreninger, særligt da de 

administrative elementer i forbindelse med indsatserne varetages af frivillige, der bruger 

meget tid på det: 

 

“Det er enormt vanskeligt at vide, hvor man skal gå hen, og der mangler transparens i 

forhold til støttemuligheder. I forhold til 'Åben skole' er det nærmest umulig at vide, 

hvad man kan få støtte til, men man skal i stedet løfte det hele selv. (…) Det strander ved, 

at der skal være ildsjæle, som løfter projekterne, men når støtten ikke er der længere, så 

dør tingene. Derfor skal vi have en mere aktiv fritidsafdeling.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Opsamling 

Generelt er antallet af voksne borgere, der dyrker motion i kommunen højt, og i 2020 dyr-

kede 78 pct. af de voksne borgere i kommunen idræt og motion. Det er dog svært at vur-

dere, om der er udsigt til at nå visionsaftalens målsætning om at øge antallet af aktive bor-

gere med 10 pct. inden 2022 på grund af coronakrisens indflydelse på de seneste tal. Dog er 

der et stort potentiale for øget idrætsdeltagelse, da langt størstedelen (84 pct.) af de ikke-

aktive borgere i kommunen ønsker at være mere fysisk aktive. 

 

Den seneste benchmarkundersøgelse peger derudover på, at det er vigtigt med fleksible til-

bud, når målet er at aktivere de borgere, der ikke allerede er aktive. Borgerne efterspørger 

tilbud, der kan dyrkes, når det passer, og fokuserer i højere grad på de helbredsmæssige 

effekter af idrætten end den specifikke aktivitet. 

 

Generelt vurderer borgerne, at der er en bred vifte af idrætstilbud i Gentofte Kommune, og 

en stor andel af borgerne mener, at det er let at blive medlem af en idrætsforening i kom-

munen. 

 

Der er de sidste år sat mange indsatser i gang rettet mod borgere med særlige behov, og 

foreninger orienteret mod borgere med særlige behov oplever en god kontakt til fritidsaf-

delingen. Dog oplever foreningerne at være udfordret i forhold til adgangen til idrætsfacili-

teter og sociale rammer. Der opfordres til, at disse grupper i særlig grad prioriteres af kom-

munen. 
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Derudover savnes der en større støtte fra kommunen, når det kommer til at danne overblik 

over, hvilken støtte der er tilgængelig på et område, der ofte dækker flere forvaltninger. 

Det foreslås i den forbindelse også, at der kunne organiseres årlige opfølgninger mellem 

kommunen og foreningerne, hvor forventninger, udfordringer og udvikling kunne evalue-

res og foreningernes muligheder kunne diskuteres. 

 

Faciliteter og byrum 

I forbindelse med arbejdet på fokusområdet omkring faciliteter og byrum har Gentofte 

Kommune udarbejdet en facilitetsstrategi, der løber over ti år fra 2019-2029. Heri bygger 

kommunen videre på det arbejde, der er foregået på idrætsfacilitetsområdet siden 2005, 

hvor der er blevet etableret 30 nye idrætsanlæg. I forbindelse med facilitetsstrategien er der 

også udarbejdet en handleplan, hvori der findes en indsatsbeskrivelse, succeskriterier for 

indsatsen og en tidsramme for hvert indsatsområde (Gentofte Kommune, 2020b). 

 

En fuldt udbygget kommune betyder, at facilitetsstrategien ikke kommer til at handle om 

at bygge nyt, derimod fokuserer kommunen på de fire fokusområder; 1) kapacitetsudnyt-

telse og at skabe adgang til faciliteterne, 2) at synliggøre kommunens tilbud og formidle 

dem til borgerne, 3) at faciliteterne skal kunne bruges fleksibelt og alsidigt samt 4) at for-

bedre kvaliteten af tilbuddene og optimere tilgængeligheden til dem.  

 

For at opnå de bedste forudsætninger for borgerne, i forhold til at have et sundt liv er et an-

det mål med facilitetsstrategien at underbygge en sammenhængende indsats på tværs af 

forvaltningsområder. 

 

I forbindelse med denne evaluerings interviews, understreges det overordnet, at Gentofte 

Kommune generelt er kendetegnet ved gode faciliteter og et bredt udvalg af idrætsfacilite-

ter. Denne holdning er gennemgående både for eliteidrætten såvel som breddeidrætten:  

 

”Som større idrætsforening har vi nogle gode vilkår, og vi får stillet nogle virkelig flotte 

faciliteter til rådighed, som vi også bliver rost og misundet af folk udefra, for hvor godt 

vi har det. (…) Kommunen har gode og flotte faciliteter, der bliver prioriteret, og det gi-

ver foreningerne en god platform for af træne idræt på højt niveau.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Der er dog også en række udforinger på facilitetsområdet, blandt andet i forhold til adgan-

gen til faciliteter. 

 

Dette afsnit vil gennemgå hver af de fire indsatsområder i facilitetsstrategien med henblik 

på at give en status på kommunens indsatser på facilitets- og byrumsområdet. Fund fra 

denne evaluerings interviewundersøgelse vil indgå undervejs som et supplement til hand-

leplanens mest centrale resultater. 
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Adgang og kapacitetsudnyttelse 

Det første fokusområde er at optimere adgangen og kapacitetsudnyttelsen, så idrætsfacili-

teterne kan blive udnyttet bedst muligt. Dette er et eftertragtet mål, da flere foreningsre-

præsentanter i interviewundersøgelsen nævner det som den primære udfordring på områ-

det. 

 

”På facilitetssiden føler jeg, at vi er meget privilegerede i forhold til de overordnede ram-

mer, som vi har. Både i forhold til antallet af kvadratmeter og haller og også i forhold til 

kunststof og græsbaner udenfor. Vi er så ikke specielt effektive til at anvende dem.” 

Repræsentant for foreningsidrætten 

 

Det forklares af flere af de interviewede, at idrætsfaciliteterne ofte er fuldt bookede, hvilket 

forhindrer foreningerne i at få tilstrækkelig tid i faciliteterne, hvilket medfører en ’alles-

kamp-mod-alle’ om at få de bedste tider. Samtidig beskrives nogle klubber som ’traditions-

bundne’ i den forstand, at de er svære at få til at tænke i nye muligheder og dele deres ad-

gang til faciliteterne. Disse udfordringer med at få adgang til faciliteter betyder for nogle 

foreninger, at de ikke kan inddrage eller rumme flere medlemmer: 

 

”Den største udfordring, vi ser, er baseret på, at vi har ekstremt svært ved balancen mel-

lem vores eliteidræt og breddeidræt, især på vores anlægsside. Vi har medlemsstop, 

fordi vi ikke kan skaffe banekapacitet (…) Alle foreninger i Gentofte Kommune bliver 

nødt til at være bedre til at få en større kabale til at gå op på facilitetsområdet.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

På trods af udfordringerne med at få adgang til faciliteterne forklares det også, at facilite-

terne ikke benyttes fuldt ud, og at faciliteterne af og til står tomme, selv i de tidsrum hvor 

faciliteterne er booket i det kommunale bookingsystem: 

 

”Jeg har oplevet rigtig mange gange at sidde til møde i en hal som er fuldstændig tom. 

Og så kan man jo gå hjem og se hvem, der ikke har været der og brugt deres tid til at 

spille badminton og fodbold, eller hvad det nu er (…) Men der sker ikke noget. Ingen gri-

ber fat om nællen og siger: ’Det kan ikke være rigtigt, vi har vi set jer så mange gange, og 

I piver over, at I mangler tid, og så er der ikke nogen er bruger tiden’.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

På dette område arbejder kommunen med at udvikle en ny foreningsportal, hvor det at an-

søge om og booke faciliteter skal lettes for foreningerne. Kommunen er ligeledes en del af 

et tværkommunalt projekt, der skal udvikle et værktøj til at benytte digitale kameraer til at 

monitorere brugen af kommunens faciliteter. På den måde er det ambitionen at nedbringe 

antallet af timer, hvor faciliteterne ikke benyttes i tilstrækkelig grad.  

 

Begge initiativer modtages positivt af de interviewede aktører fra idrætslivet, der beskriver 

foreningsportalen som umoderne og ufleksibelt, og som direkte årsag til, at faciliteterne 

ikke udnyttes effektivt nok.  
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”Alle kæmper jo for at få mere tid og plads (…) Og derfor skal vi have flere facts på bor-

det. Jeg er ikke i tvivl om, at vi udnytter absolut ikke faciliteterne som vi kunne – det er 

helt sikkert. (…) Skolerne har også faciliteter som ikke bliver brugt for tiden, og som må-

ske ikke bruges i sommerhalvåret. Her prøver vi at få inddraget nogle af de faciliteter der 

ligger i skolerne, så foreningerne bredt kan bruge dem bedre.”  

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Gentofte Kommunes facilitetsstrategi har også til hensigt at øge udnyttelsesgraden af facili-

teterne og øge synligheden af de tider, der er mindre populære og dermed oftere ledige. 

Det gælder tiderne op ad dagen i f.eks. skolehaller – her skal skoler, dagtilbud og fritids-

brugerne inddrages i en dialog om, hvordan man får øget brug af faciliteterne. Hvordan, 

det går med at få denne dialog op at køre, er ikke undersøgt direkte, men flere foreningsre-

præsentanter beskriver, at de samarbejder med andre foreninger eller gymnasier med hen-

blik på at få adgang til idrætsfaciliter, hvor tiden ikke udnyttes fuldt ud.  

 

De gennemførte interviews viser også en stor utilfredshed med kommunens bookingsy-

stem, der beskrives som forældet samt at det er besværligt for foreningerne at booke deres 

faste haltider. Derfor er det nye bookingsystem kærkomment.  

 

Derudover arbejder kommunen for at sikre helårsanvendelse på de udendørs anlæg. Flere 

foreningsrepræsentanter beskriver, at udendørs faciliteter har været særligt eftertragtede 

det sidste år, da coronarestriktionerne har begrænset indendørs træning. Foreningsrepræ-

sentanterne beskriver også, at de møder udfordringer i forhold til den udendørs træning, 

idet flere af de udendørs anlæg mangler belysning og derfor ikke kan udnyttes tilstrække-

ligt. 

 

For at lette adgangen til faciliteterne for eksisterende og nye brugere, undersøger kommu-

nen i første omgang, om det er muligt at minimere antallet af lukkedage på kommunens 

udendørs faciliteter. Det skal åbne op for, at flere nye borgergrupper uden for forenings-

idrætten, der f.eks. gerne vil spille fodbold eller udendørs tennis, har mulighed for at leje 

sig ind. Gentofte Kommune har indgået et samarbejde med en kommerciel aktør, der skal 

facilitere muligheden for disse enkeltbookinger. Det er også hensigten at indføre åbne halti-

der i flere af kommunens faciliteter. Den indsats skal evalueres, når den har været i brug. 

 

Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger og digital formidling skal være en del af løsningen for at øge kendskabet 

til kommunens aktivitetsmuligheder. Idet kommunen allerede er fuldt belagt med byggeri, 

er det et indsatsområde at synliggøre borgernes muligheder for bevægelse i naturen og by-

rummene, der indbyder til fysisk aktivitet. Det skal gøres ved at afvikle ’Kom og Vær 

Med’-forløb for forskellige målgrupper for at øge synligheden omkring faciliteterne. 

 

Gentofte Kommune er i gang med at forbedre den fysiske skiltning af kommunens facilite-

ter. Det er målet at opnå en ensartet og informativ skiltning af idrætsfaciliteterne og på læn-

gere sigt skal det samme ske på tværs af forvaltningsområderne.  
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Samarbejde og partnerskaber er et generelt fokus hos Gentofte Kommune. Kommunen har 

blandt andet et ønske om at skabe et samarbejde på tværs af naturens aktører for at synlig-

gøre muligheder for bevægelse i naturen og har blandt andet afholdt møder med Natursty-

relsen og Slots- og Kulturstyrelsen for at etablere et tæt samarbejde om denne målsætning. 

Det er dog ikke muligt at evaluere indsatser endnu. 

 

Fleksibilitet og alsidig brug 

Gentofte kommune vil sikre, at de tilgængelige idrætsfaciliteter rummer den organiserede 

foreningsidræts behov og udviklingspotentiale, mens faciliteterne også skal være fleksible 

nok til at rumme anderledes organiserede og selvorganiserede bevægelsesaktiviteter. Det 

vil ske ved at kortlægge udviklingsmulighederne for eksisterende og nyanlagte fleksible 

faciliteter og ved at fremme mulighederne for, at nye idrætter får adgang til faciliteterne.  

 

Dernæst vil kommunen skabe sociale mødesteder i forbindelse med kommunens knude-

punkter for bevægelse. Det skal ske gennem etableringen af sociale opholdssteder målrettet 

familier, børn og unge i forbindelse med idrætsfaciliteter. Flere foreningsrepræsentanter fra 

både eliteidrætten og breddeidrætten påpeger, at det er vigtigt at kommunen faciliterer de 

sociale aspekter af idrætten. Det nævnes blandt andet, at de vil bidrage til fastholdelsen af 

de unge i foreningslivet:  

 

”En bi-ting er det sociale miljø; Pigerne vil gerne snakke og have mulighed for at drikke 

en kop kaffe og snakke, når de er 16-17 år. Mødet udenfor banen er meget dårligt i for-

hold til Gentoftehallen. Der er jo ikke lavet et cafemiljø til at hygge sig og være omkring 

hallen. (…) Det er jo det sociale, der holder folk til, når det begynder at blive hårdt, og 

når de tænker på at stoppe. Så mister man jo det daglige netværk med sine venner.” 

Repræsentant fra eliteidrætten 

 

Det beskrives særligt, at Gentofte Sportspark kunne have gavn af et fælles område, hvor 

forældre kan overvære deres børns idrætsaktivitet. Dernæst forklares det, at der generelt er 

et stort behov for klubrum hos flere foreninger, og at dette også er vigtigt for det sociale. 

 

”En udfordring er, at de ikke har et værested, hvor de kan gå hen og være sammen med 

deres klub- og holdkammerater. Det gælder specielt de små steder. Det er uforståeligt, at 

der i hele sportsparken ikke er et bestemt sted, man kan være. (…) Det er et problem, der 

gør det vanskeligt at være sammen, udover når man udfører sin sport. (…) Kommunen 

har også snakket om, om man kan dele klubrum; Det synes vi er en dårlig ide. Vi advo-

kerede for, at klubberne skulle have deres egne klubrum, i så høj grad som det er muligt. 

Det har man glemt i sportsparken, og de steder hvor man bygger rundt omkring. Der bli-

ver nødt til at være faciliteter til det sociale, hvilket der er mange klubber, der ikke har. 

Jeg synes ikke, at kommunen tager det tilstrækkeligt seriøst i dag.” 

Repræsentant for foreningsidrætten 

 

Det lader i denne forbindelse til, at der er en uenighed om, i hvilken grad det er hensigts-

mæssigt, at flere foreninger deler klubrum og klubhuse. En anden foreningsformand for-

tæller, at nogle klubhusfaciliteter også ofte står tomme og kan dække et behov hos andre 

foreninger: 
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”Det giver ingen mening, at vi alene har det klubhus, vi har, da det står tomt 80 pct. af 

året. Andre der ikke har et klubhus; Hvorfor har de ikke klubhus sammen med os?” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

I forlængelse heraf forklares det, at nogle af de foreninger, der har klubhuse, som er kom-

munalt ejede, ofte møder udfordringer, når de eksempelvis ønsker at udbygge eller reno-

vere deres lokaler. Derfor ønsker foreningerne et større spillerum, når det kommer til reno-

veringen og udbygning af de faciliteter, som de benytter i det daglige. 

 

I relation hertil fremgår det af facilitetsstrategien, at behov og brugsmønstre for klubhuse 

bliver kortlagt, mens muligheder for nye klubhuse i eksisterende faciliteter også undersø-

ges. Dette skal resultere i anbefalinger til fremadrettet arbejde. 

 

Kvalitet og tilgængelighed 

Gentofte Kommune arbejder som et afledt element af arbejdet med ’Idræt for alle’ på at 

sikre, at kommunens idrætsfaciliteter er let tilgængelige for personer med handicap. Dette 

skal ske ved at udvikle et digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter i kom-

munen samt ved at forbedre tilgængeligheden til eksisterende faciliterer i naturen og i by-

ens rum. 

 

Dette er dog endnu ikke særlig udbredt i kommunen, da der ligger en udfordring i at ind-

rette kommunens allerede eksisterende faciliteter, da de i forvejen er fuldt udbyggende. 

 

Dette område lader dog ikke til at fylde noget hos de interviewede aktører, der generelt gi-

ver udtryk for stor tilfredshed med kommunens faciliteter. 

 

Opsamling 

Gentofte kommune er kendetegnet ved gode og flotte faciliteter, hvilket anerkendes af 

kommunens idrætsaktører. Gentoftes faciliteter og byrum er et særskilt fokus i idræts- og 

bevægelsespolitikken, og de indsatser, der beskrives i facilitetsstrategien og den tilknyt-

tende handleplan, imødekommer mange af de faktiske udfordringer, der opleves i forhold 

til faciliteter.  

 

Idræts- og bevægelsespolitikkens mål om at udnytte faciliteter og byens rum optimalt, 

samt at fremme gennemsigtighed og alsidig brug af faciliteterne, lader til at være præget af 

et forældet og besværligt bookingsystem, snarere, end at det udelukkende er et resultat af 

manglende bane- og halkapacitet. Derfor er der store forventninger til, at det længeventede 

bookingsystem og det nye monitoreringssystem vil afhjælpe en stor del af disse udfordrin-

ger. 

 

Både idræts- og bevægelsespolitikkens og facilitetsstrategiens fokus på at skabe samlings-

steder for familier og fokus på at undersøge behovet og muligheder for klubhuse er kær-

komne ifølge foreningsrepræsentanter, der savner netop disse ting for at fremme det soci-

ale og sikre fastholdelse af deres medlemmer. Hertil bør det nævnes, at særligt små klubber 

savner adgang til sociale rammer for foreningslivets fællesskaber.  
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Området bærer dog præg af, at flere initiativer er i gang med at blive implementeret, og en 

evaluering er derfor ikke mulig endnu. 

Talentudvikling og eliteidræt 

Gentofte Kommunes arbejde med talentudvikling og eliteidræt har i perioden 2016-2020 

haft fortsat fokus på at fremme talentudviklingsmiljøer og på støtte til specifikke talenter 

på højeste niveau.  

 

Det beskrives af en repræsentant fra forvaltningen, at talentudvikling og eliteidrætsområ-

det over de seneste år har haft et mindre fokus end tidligere, da området overordnet er vel-

kørende, og at der derfor i større grad arbejdes på at vedligeholde og optimere frem for at 

igangsætte nye større projekter. 

 

Tilfredshed med mulighederne 

Den seneste benchmarkundersøgelse fra Bevæg dig for livet (2020a) viser, at 45 pct. af bor-

gerne i Gentofte Kommune enten er enige eller meget enige i, at der er gode muligheder for 

at dyrke eliteidræt og udvikle deres sportslige talent i kommunen. En stor andel svarer 

’Ved ikke’ (41 pct.), men meget få (3 pct.) er direkte uenige i udsagnet. 

 

Figur 8: Borgerne vurderer generelt, at der er gode muligheder for at dyrke eliteidræt (pct.) 

 
Figuren viser svarfordelingen til udsagnet ’I Gentofte Kommune har borgerne gode muligheder for at dyrke eliteidræt og udvikle 

deres sportslige talent’. Kilde: Bevæg dig for livet (2020). 

 

Samme tilfredshed findes blandt kommunens interessenter på elite- og talentudviklings-

området, hvor både klubber, uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere generelt pe-

ger på et godt samarbejde med Gentofte Kommune omkring talent- og elitearbejdet i kom-

munen. En foreningsrepræsentant forklarer: 

 

”Vi oplever, at der er en respekt for det arbejde vi laver og indgår derfor i en partner-

skab- eller samarbejdsdialog, i stedet for et 'kunde-leverandør forhold'. Det er kendeteg-

net af god gensidig forståelse og et ønske om at lykkes i en fælles mission om at gøre det 
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bedst mulige. Som større idrætsforening har vi nogle gode vilkår, og vi får stillet nogle 

virkelig flotte faciliteter til rådighed, som vi også bliver rost og misundet af folk udefra.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

En anden af de interviewede nævner ligeledes: 

 

”Kommunen er en eliteidrætskommune, så man kan også mærke, at det er et område, 

som man satser på. Der er god sparring, ressourcer, og man bliver taget vel imod, når 

man ringer og kontakter kommunen i forhold til projekter. Så gode kår, og så synes jeg, 

at der er handling bag ordene.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Også fra Team Danmark er der en god oplevelse af samarbejdet: 

 

”Helt overordnet er vi meget tilfredse med samarbejdet med Gentofte Kommune; Både 

med samarbejdet, og de ordninger og strukturer, der er i kommunen. Det er en kom-

mune, der er kendetegnet ved, at der er stor opbakning til elitesport. Der er gode facilite-

ter, der er ret mange unge mennesker på ordningerne, og de har nogle forankrede mo-

deller både i folkeskolerne og i gymnasiet. I de seneste år er det i hvert fald gået fremad 

på antallet af elever, der er på deres ordninger.” 

Samarbejdspartner  

 

I forhold til at optimere arbejdet på området nævnes det, at der er et generelt potentiale for 

fokusering af de indsatser, der allerede er sat i gang. Det opleves, at der fra Gentofte Kom-

munes side bliver igangsat mange tiltag på ungdomsuddannelserne foruden indsatsen på 

talent- og eliteudviklingsområdet, og at der ikke nødvendigvis følges op på dem alle. Det 

pointeres derfor, at man med fordel kan prioritere de væsentligste tiltag og udelade andre: 

 

“Der hvor jeg selv synes, at det kunne blive bedre, det er i forhold til opfølgning. Jeg op-

lever, at der bliver taget initiativ til rigtig mange ting, og at Gentofte Kommune faciliterer 

rigtigt mange tiltag, hvilket er rigtigt spændende. Men vi oplever også, at det bliver for 

mange, forstået på den måde, at man kunne forestille sig fra kommunens side, at man 

prioriterede nogle af de her initiativer, frem for at sende dem videre til os hver gang. Jeg 

forstår godt hensigten ved det (…) Men jeg synes nogle gange, at vi oplever, at vi segner 

lidt til i nye tiltag.”  

Repræsentant fra uddannelsesinstitution 

 

Gennemførte aktiviteter 

På baggrund af flere gennemførte evalueringer på talentudvikling- og eliteidrætsområdet 

fra 2016-2020 viser tabel 5 et overblik over målsætninger, indsatser og gennemførte aktivi-

teter. Flere aktiviteter går naturligt på tværs af de enkelte indsatsområder, men er placeret 

under de målsætninger, de primært fokuserer på: 
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Tabel 5: Overblik over Gentofte kommunes fokus i henhold til talentudvikling og eliteidræt fra 

2016-2020. 

Målsætninger Indsatsområder Gennemførte aktiviteter 

Styrke talentudviklingen gen-
nem organisatorisk, strategisk 
og praktisk samarbejde med 
foreninger, forbund, uddannel-
sesinstitutioner og skoler. 

 

Støtte talenter i at opnå balance 
mellem sport, job, uddannelse 
og det sociale liv ved at give 
udøverne færdigheder, der kan 
bruges hele livet.  

• Samarbejde om talentord-
ning mellem Team Dan-
mark og fire gymnasier 

• Talentordning med Bakke-
gårdsskolens 7.-9. klasse, i 
samarbejde med Team 
Danmark 

 

• Talentudviklingsprojektet 

• 2019: Evaluering af Talentud-
viklingsprojektet. 

• 2019: Case-studie af miljø for 
idræts-studielivs-balance 
blandt talenter. 

• 2019: Selvudviklet projekt 
med kritisk refleksion over 
mental udvikling af egen 
sportsgren. 

Styrke uddannelsesmiljøernes 
evne til at tilpasse rammerne til 
eliteudøvernes behov.  

• Opkvalificering af trænere 
og idrætskoordinatorer. 

• Uddannelse af talentkoordi-
natorer i ‘ledelse af talent’ 

• 2019 Sparring med talentko-
ordinatorer med fokus på ud-
vikling af elevers ‘life skills’ 

Skabe støttestrukturer så elite-
udøvere og klubber i højere 
grad kan konkurrere på natio-
nalt og internationalt niveau.  

• Hjælpe elitesportsudøvere 
mentale forudsætninger 
for at håndtere de krav 
som elitesporten stiller. 

 

• 2019: ’Viden til gøren’. 

• 2017: Sponsor-workshop 

• Team Danmark workshops i 
sportsernæring (Hvert år) 

• Team Danmark workshop i 
sportsskader (Hvert år) 

Tabellen viser idræts- og bevægelsespolitikkens målsætninger på talentudvikling- og eliteidrætsområdet, de enkelte indsatsområ-

der og de gennemførte aktiviteter i perioden 2016-2020. Indsatser og aktiviteter er udledt af flere kilder: Høgh & Wester 2018; 

Høgh 2019; Vindermentalitet 2020. 

 

På talentudviklings- og eliteidrætsområdet har Gentofte Kommune tre puljer, som kan sø-

ges af foreninger eller elitesportsudøvere. Eliteidrætspuljen var på 100.000kr, men steg i 

2020 til 150.000 kr. årligt og kan søges af udøvere eller hold til omkostninger i forbindelse 

med rejser og internationale turneringer mm. De to øvrige puljer; Talentudviklingspuljen 

og puljen til talentudviklingsmiljøer er en del af Gentofte Kommunes indsats med udvik-

ling af unge talenter. 

 

I det følgende præsenteres og uddybes de igangværende indsatser enkeltvist. 

 

Talentudvikling 

Gentofte Kommune har siden 2006 haft fokus på talentudvikling. Formålet med indsatsen 

har siden 2014 været at forbedre idrætsudøvernes mulighed for at opnå gode nationale og 

internationale resultater samt at hjælpe dem til at kunne klare sig selv som internationale 

eliteidrætsudøvere. Derfor har de unge talenter mulighed for at modtage støtte i form af 

undervisning, behandlingstilbud eller økonomisk tilskud.  

 

En evaluering af talentudviklingsindsatsen betragter området i perioden 2013-2017 og ind-

drager 21 ud af de 34 daværende eller tidligere deltagende talenter. Evalueringen viser, at 
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langt de fleste talenter ansøger om at være med i talentudviklingsprojektet på grund af mu-

ligheden for at modtage økonomisk støtte. Desuden oplever talenterne særligt den økono-

miske støtte som en hjælp til at opnå et højere sportsligt niveau (Høgh & Wester 2018). 

 

Unge talenter tilbydes også en række undervisninger, workshops og foredrag. Dette inde-

bærer blandt andet projektet ’Viden til Gøren’ samt workshops i sportsskader og sportser-

næring udbudt af Team Danmark siden 2013. Evalueringen fra 2018 viser, at særligt work-

shops for sportsernæring og sportsskader var mest besøgt af atleterne, mens de øvrige til-

bud ikke blev anvendt i særlig stor grad.  

 

Det fremgår også, at der stadig er stor interesse i nye sponsorworkshops, og at den lave 

deltagelse i netop disse beror på, at det kun var talenterne i 2017, der blev tilbudt sponsor-

workshoppen (Høgh & Wester 2018). Netop sponsorworkshops og ideen om et ’Team Gen-

tofte’, der ikke endnu er blevet etableret, nævnes også blandt de interviewede, der gerne 

ser et samlet initiativ for at finde sponsorstøtte til talenter, og det er generelt holdningen, at 

det er en mulighed, man fortsat ønsker at afsøge. Ideen med Team Gentofte er en kommu-

nalt initieret erhvervsklub med et formål om at skaffe sponsorer til kommunens eliteidræt.  

 

Under indsatsen med talentudvikling hører også puljen til talentudviklingsmiljøer på 

150.000 kr. årligt, der kan søges af foreninger, der ønsker at udvikle deres rammer for ta-

lentudvikling, f.eks. gennem trænerkurser. I 2014 blev midlerne fra denne pulje tildelt atle-

terne direkte som en del af talentudviklingspuljen, men det er siden besluttet at støtte ta-

lentudviklingsmiljøerne: 

 

“Det er i tråd med den forskning, der er på området; at hvis man skal lykkes med sin ta-

lent- og elitestrategi, så skal man arbejde med miljøerne. Man kan ikke altid vide, om der 

sker noget med den enkelte, man satser på, men hvis man satser på miljøet, hvor der 

også er en to’er og en tre’er, så er der større muligheder for at det lykkes.” 

Repræsentant fra forvaltning 

 

Således støttes de dygtigste talenter også igennem en generel prioritering af talentudvik-

lingsmiljøer, der er til gavn for flere af klubbernes eliteudøvere samt den bredere sub-elite i 

kommunen.  

 

Ifølge kvartalsrapporterne fra 2018-2020 bliver puljen til talentudviklingsmiljøerne hvert år 

søgt fuldt ud og uddelegeret til foreningerne. Fra samarbejdsaftalen mellem Gentofte Kom-

mune og Team Danmark omkring talent og eliteområdet 2018-2021, er det aftalt, at Gen-

tofte Kommune ønsker at styrke talentudviklingsmiljøerne for basketball, tennis og volley-

ball (Samarbejdsaftale 2018-2021). I kvartalsrapporterne fra perioden 2018-2020 fremgår det 

desuden, at foreninger fra alle tre sportsgrene har fået støtte fra denne pulje. Interviewene 

med repræsentanter fra eliteforeningerne peger også på, at foreningerne grundlæggende er 

tilfredse med den tilbudte puljestøtte: 
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“Jeg har en holdning om, at det er godt at have puljerne, og at de fungerer fint. Vi har 

søgt det, vi kunne se os selv i, og det har vi fået. Så jeg synes, der er blevet taget godt 

hensyn til os som forening i forhold til de puljer, der er.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Talentordninger 

Unge talenter i 7.-9. klasse tilbydes at søge optagelse på en talentordning hos Bakkegård-

skolen. For de lidt ældre talenter tilbydes der lignende talentordninger hos idrætsgymnasi-

erne Øregård-, Ordrup, Gl. Hellerup Gymnasium og Gentofte HF. Som en del af talentord-

ningerne tilbydes der morgentræning og hos hvert gymnasium er der udvalgt en idrætsko-

ordinator, som har til opgave at konsultere de unge talenter i de udfordringer, der kan op-

stå i forbindelse med deres hverdag som både elitesportsudøvere og gymnasieelever. 

 

Denne evaluerings interviews peger på, at samarbejdet omkring talentordningen går godt, 

og at det opleves, at der er interesse fra kommunens side, mens der også er en effektiv dia-

log om talentordningen på tværs af gymnasier og foreninger: 

 
" (…) vi har en fritidsafdeling, som gerne vil det, og som er let tilgængelig. Der er adgang 

direkte til de dygtige medarbejdere, der sidder med ’Sport i Fritid’. Jeg synes også, at 

succeserne er i samarbejdet med skolerne; Jeg kan nævne Øregård som det bedste ek-

sempel, i og med at Øregård går ind og laver en Team Danmark-linje og er meget lydhør 

over for os som klub, fordi vi har nogle direkte behov for, at [atleterne] kommer på den 

fireårige gymnasiale uddannelse for at fastholde dem. Det har Øregård Gymnasium og 

rektor støttet op om rigtig flot.” 

Repræsentant fra prioriteret sportsgren 

 

Det påpeges dog også fra et elitegymnasium, at den store interesse i at inddrage gymnasi-

erne i talent- og eliteområdet betyder, at gymnasierne overordnet oplever, at der laves og 

afprøves mange indsatser, men uden at der følges op på dem alle. Det ønskes i stedet, at 

kommunen fokuserer på enkelte indsatser og i højere grad følger dem til dørs.  

 

I 2019 blev der udarbejdet en undersøgelse af en specialestuderende med fokus på talent-

ordningen på Øregård Gymnasium. Denne undersøgelse peger på, at der er nogle udfor-

dringer med talentordningen, idet der opleves en mangelfuld kommunikation på tværs af 

studie- og sportsdomænerne. Det påpeges, at der ikke hersker en fælles konsensus om visi-

onen for samarbejdet, hvorfor atleterne oplever, at de fra skolemæssigt regi forventes at 

prioritere skolearbejdet først, mens sportsdomænet ønsker det modsatte (Høgh 2019). 

Denne problematik italesættes også i denne evaluering af en repræsentant for ungdomsud-

dannelserne:  

 

“Det er en gammel kending med samarbejdet med klubberne, hvor man tydeligt kan 

mærke, at nogle klubber hiver rigtig meget i børnene (…) Der er nogle klubber, der går 

meget op i, at de unge mennesker også skal have en uddannelse - og så er der andre 

klubber og sportsgrene, som helt klart tænker sporten først og ungdomsuddannelsen  

  



                                              Idrættens Analyseinstitut     43     www.idan.dk 

bagefter. Det er jo en klassisk konflikt, og problemet er jo, at det er de unge, der bliver sat 

i den og skal vælge: ’skal jeg tage ekstra træning i dag, eller skal jeg vælge at dukke op til 

samfundsfag og engelsk og forbedre mig i det?’.” 

Repræsentant fra ungdomsuddannelse 

 

I interviewene foreslås det, at uddannelsesinstitutionerne undersøger, hvordan talenterne 

oplever balancen mellem uddannelse og sport og kommunikerer det ud til foreningerne, 

der ikke umiddelbart virker til at have overblik over problematikken. En foreningsrepræ-

sentant forklarer, at det kan være svært for foreningerne at få det nødvendige overblik over 

problematikken, men de er klar til at imødekomme den: 

 

“Det er svært for mig i helikopteren at se det, fordi jeg oplever ikke, at vi har elever, der 

kommer og fortæller, at de ikke kan få tingene til at hænge sammen. Men hvor går de 

hen med den frustration? Måske mere til forældrene end til os. Men jeg oplever ikke, at 

jeg har set et initiativ eller løbende dialog omkring det. Eller at nogen spørger til det. Så 

jeg er lidt begrænset af viden. Men som forening ville det være rart at få lidt information 

om det, som man kan sende ud til sine medlemmer og få noget feedback fra dem i for-

hold til at indgå i dialogen. Det vil vi rigtig gerne gøre. Men jeg har ikke set aktive tiltag i 

den retning.” 

Repræsentant fra prioriteret sportsgren 

 

På baggrund af dette kan man overveje, om der eventuelt er behov for at følge strukturelt 

op på talenternes trivsel og balance mellem studie og idræt, samt at gøre foreningerne op-

mærksomme på sådanne behov og problematikker.  

 

Viden til Gøren  

’Viden til Gøren’ er et projekt af ’Vindermentalitet’, der har til formål at dygtiggøre nuvæ-

rende og kommende eliteatleter i forhold til ’life skills’, der er nødvendige, når man dyrker 

elitesport. Målet er at støtte atleternes balance mellem elitesport, uddannelse eller arbejde 

og socialt liv. Tiltaget består af tilbud om mental udvikling for unge talenter, samt trænere 

og ledere.  

 

For at komme i mål med projektet, afholdes der kurser for idrætskoordinatorer tilknyttet 

gymnasierne, der laves en analyse af de unge talenters særlige behov og udfordringer, og 

der er udviklet et koncept for ‘life skills’ til idrætseleverne på idrætsskolen. Der blev også 

afviklet workshops med repræsentanterne fra kommunens ni prioriterede sportsgrene for 

at identificere fremtidige fokusområder. Her blev ‘forældredeltagelse’ valgt som fokusom-

råde. 

 

’Vindermentalitet’ evaluerede i 2019 selv ’Viden til Gøren’-projektet med fokus på projek-

tets aktiviteter og resultater, som dog er svære at evaluere på kort sigt (Vindermentalitet, 

2020). Derudover nævner en repræsentant fra Team Danmark, at denne indsats kan være 

til stor gavn for de unge talenters hverdag: 
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“Det øger kvaliteten meget for den dagligdag, som de unge møder. Der er en koordina-

tor utrolig vigtig, fordi de kan simpelthen gøre en forskel. Hvis der er en elev der har me-

get fravær og normalt ville få dårlige karakterer og droppe ud, fordi de er stressede, så 

kan sådan en koordinator med forståelse og ved at trække i tråde på skolen, så kan de få 

det til at lykkes. Og det er især for de atleter, der er på allerhøjeste niveau, som har meget 

sportsligt fravær. Dem har de også nogle stykker af. Så ideen er rigtig godt, og jeg ved, at 

dem der har deltaget i kurset – Team Danmark-koordinatorerne på alle skolerne – de har 

været meget glade for det.” 

Repræsentant fra Team Danmark 

 

Nogle udfordringer for projektet har dog været, at ikke alle projektets arrangementer har 

været afholdt. Desuden har kommunikationen og synligheden omkring projektet givetvis 

været mangelfuld (Vindermentalitet, 2020).  

  

Opsamling 

Gentofte kommunes indsatser på talentudviklings- og eliteidrætsområdet bærer præg af, at 

kommunen længe har satset på eliteidrætten i kommunen, og de seneste års indsatser har 

haft præg af optimering af eksisterende ordninger. Der er dog omvendt også en opfattelse 

blandt de interviewede om, at man med fordel kunne fokusere de eksisterende indsatser 

frem for at udvikle nye. 

 

Grundlæggende er alle de interviewede aktører tilfredse med samarbejdet på talentudvik-

lings- og eliteidrætsområdet. De oplever en god kommunikation på tværs af undervis-

ningsinstitutioner, foreninger og kommune.  

 

Foruden fokusset på elitesportsudøvere igennem puljestøtte, som hjælper atleter til at kon-

kurrere på højt sportsligt niveau, så har særligt de afviklede tilbud med fokus på sportsska-

der og sportsernæring været velbesøgte. Der også er interesse i sponsorworkshops, da øko-

nomien spiller en væsentlig rolle for talenterne.  

 

På talentudviklingsområdet bidrager Gentofte Kommunes indsatser blandt andet til at 

støtte atleterne økonomisk. Derudover har kommunen fokus på at støtte op om udviklin-

gen af talentmiljøer, der også kan komme sub-eliten til gode. Puljerne til talentudviklings-

miljøerne bliver hvert år søgt fuldt ud, og der er generelt stor tilfredshed med dem. 

 

Et væsentligt element i udviklingen af talentmiljøer er talentordningerne. Dem er der stor 

tilfredshed med, og der opleves stor velvilje på tværs af alle parter. Der er dog udfordrin-

ger i forhold til dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og de enkelte klubber i forhold 

til de krav, der stilles til de enkelte elever/atleter. Der er her et behov for og ønske om øget 

dialog mellem parterne, der med fordel kan institutionaliseres. 

 

  



                                              Idrættens Analyseinstitut     45     www.idan.dk 

Opsamlende perspektiver 

Evalueringens formål har været at give indblik i og status på arbejdet med de enkelte fo-

kusområder i idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune. I forlængelse af rap-

portens resultater vil dette afsnit samle op og sætte fokus på en række af de perspektiver, 

som undersøgelsen har tilvejebragt, der kan være relevante for det videre arbejde på områ-

det.  

 

Behov for øget videns- og erfaringsdeling mellem idrættens aktører 

På trods af at fokusområdet ’Partnerskaber’ ikke behandles selvstændigt i denne evalue-

ring, og at politikken primært fokuserer på samarbejde mellem forskellige typer af aktører, 

så er det et emne, der diskuteres under de fleste af de andre fokusområder.  

 

Behovet for samarbejde er især tydeligt i forhold til at optimere benyttelsen af kommunens 

faciliteter, men også i forhold til generel erfaringsudveksling mellem foreninger, der i vid 

udstrækning kæmper med mange af de samme udfordringer. 

 

”Vi er jo alle frivillige, og der er grænser for, hvor meget tid vi er i stand til at lægge i det 

her. Jeg tror, at hvis man støttede bestyrelserne i de forskellige foreninger og gav dem en 

mulighed for at lære fra hinanden, så tror jeg også, at de ville være bedre i stand til at 

inddrage andre (…) Det kunne være, at kommunen kunne se, om der var noget man 

kunne gøre lettere.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Det kunne også være en løsning i forhold til den mangel på viden om kommunens støtte-

muligheder, som flere fortæller om, ligesom mulighederne for at deles om eksempelvis 

klubhuse og sociale rammer kan foregå mere bilateralt mellem foreninger og aktører. En 

formand foreslår også et samarbejde om de administrative opgaver i foreningerne, hvor 

man i fællesskab kunne lønne en medarbejder. 

 

”Det gælder også administrationen, hvor vi har ansat en deltidsmedarbejder. Hvorfor 

har vi ikke én administration i sportsparken, der varetager alle klubberne deroppe om-

kring?” 

Repræsentant for foreningsidrætten 

 

De mere uformelle samarbejder kunne også gælde et forum for trænere eller foreninger, 

der arbejder med borgere med særlige behov, hvor man udover de formelle kurser kunne 

vidensdele omkring udfordringer og løsninger. Kommunen afholder i forvejen forskellige 

typer af temamøder, hvor man kunne foreslå flere former for samarbejde. Gerne med kom-

munen som tovholder, da det er opfattelsen blandt de interviewede, at disse samarbejder 

er skrøbelige i starten, skønt de også har potentiale for at bidrage med noget godt. Derfor 

er der behov for, at sådanne indsatser etableres og fastholdes, til de opnår et vist momen-

tum. 
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Kultur for samarbejde 

Et gennemgående tema blandt de interviewede repræsentanter fra kommunens idrætsliv er 

altså et ønske om et stærkere samarbejde med andre lignende foreninger og aktører i kom-

munen. Der er dog ikke en stærk kultur for samarbejde i et foreningsliv, der er præget af en 

række stærke flerstrengede foreninger. Dette er på den ene side sundt og giver forenin-

gerne en væsentlig kvalitet, der er værd at bevare, men giver på den anden side også ud-

fordringer, når foreningerne skal samarbejde og tilpasse sig i partnerskaber på tværs. Og 

det er der en bevidsthed om blandt de interviewede:  

 

”Jeg tror, at vi kunne lære noget af, at vi selv hver især skulle gå op i helikopterperspek-

tiv på tværs af klubber, foreninger og idrætsgrene og prøve at samarbejde lidt mere og 

pakke egen klubfarve og vores egne interesser lidt væk. (…) Måske vi hver især burde 

række hånden og drikke en kop kaffe og høre, hvad hinanden bakser med, og om det er 

noget, vi kan løse i fællesskab - Men det er vi som foreningsfolk bare dårlige til.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

En foreningsformand forklarer problematikken: 

 

”Som relativt ny var jeg overrasket over, hvor meget det var 'alles kamp mod alle' og 

hvor lidt man formår at arbejde sammen på tværs af klubber og idrætsgrene, men også 

inden for samme idrætsgrene. Jeg har oplevet halvdårlig stemning til møder, hvor man 

slås om petitesser i forhold til, hvem der må spille indendørs og have tider og få fat i 

midler fra kommunen, og bedre klubhuse og så videre.” 

Repræsentant fra foreningsidrætten 

 

Der er her også et håb blandt flere af foreningsrepræsentanterne om, at et mere samarbej-

dende foreningsliv ville kunne skabe bedre forhold på tværs af foreningerne. Og selvom 

det er et tema, der er svært at arbejde med, så kunne det være et fokus fra kommunens side 

også. 
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Trends og tendenser på idrætsområdet 

I denne del vendes fokus mod de trends og tendenser, der er på spil på idrætsområdet på 

baggrund af landsdækkende undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner. Identi-

fikation af nye udviklingstræk, aktører og indsatsområder er relevant at inddrage i drøftel-

serne af indsatserne på idrætsområdet i Gentofte Kommune i de kommende år.  

 

Først præsenteres de seneste tendenser og udviklingstræk, og efterfølgende sammenholdes 

og perspektiveres disse med resultaterne af denne evaluering. 

 

Danskernes motions- og sportsvaner 

Idrættens Analyseinstitut (Idan) gennemfører med jævne mellemrum den landsdækkende 

undersøgelse ’Danskernes motions- og sportsvaner’, der er en repræsentativ befolknings-

undersøgelse, der senest er gennemført i oktober-december 2020 (Rask & Eske, 2020; Rask 

et. al, 2020). 

 

Undersøgelsen viser, at udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner har været en 

kontinuerlig væksthistorie siden 1964 og frem til 2011, når danskerne er blevet stillet 

spørgsmålet ’Dyrker du normalt sport/motion?’. I 2020 er andelen af idrætsaktive dan-

skere dog faldet til 80 pct. blandt børn og unge (7-15 år) og 57 pct. blandt voksne (16 år +). 

 

Figur 9: Idrætsdeltagelsen er faldende blandt danskerne (pct.) 

 
Figuren viser andelen af voksne danskere (16 år+), der svarer ’ja’ til spørgsmålet ’Dyrker De sport?’ (1964), ’Dyrker De sport (mo-

tion)?’ (1975), ’Dyrker De sport/motion?’ (1993), ’Dyrker du normalt sport/motion?’ (1998, 2007, 2011, 2016 og 2020). Børn (7-15 

år) blev inkluderet i undersøgelsen fra 2007. 

 

Coronakrisen har, som det er tilfældet i alle dele af hverdagslivet, haft stor indflydelse på 

danskernes idrætsliv. Idans løbende undersøgelser af idrætten under løbende restriktioner 
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og nedlukninger viser, at mange danskere helt stopper deres idrætsaktivitet, når det orga-

niserede idrætsliv lukkes ned, som det er sket af to omgange i løbet af 2020 og 2021 (Kirke-

gaard et. al, 2020; Eske & Rask, 2021). Resultaterne viser, at 38 pct. af de idrætsaktive dan-

skere stoppede deres idrætsaktivitet under den første nedlukning, men at lidt færre faldt 

fra under den anden nedlukning. Derudover er det ikke alle aktive, der vender tilbage til 

deres aktiviteter i de mellemliggende perioder med hel eller delvis genåbning af idrætten. 

 

Til gengæld viser undersøgelserne, at der er en ny gruppe, der er blevet aktive under 

idrætslivets nedlukning, hvor hele 27 pct. dem, der ikke var aktive før coronakrisen, angi-

ver, at de nu dyrker sport og motion. De er især begyndt at dyrke gå- og vandreture (78 

pct.), løb (24 pct.) og fitnessaktiviteter (23 pct.), hvor hele 83 pct. angiver, at de træner der-

hjemme. 

 

Coronakrisen har altså sat en stopper for mange danskeres idrætsdeltagelse, men for en 

mindre gruppe – særligt unge voksne i 20’erne og 30’erne – har det også betydet, at de er 

blevet en del af idrætslivet. 

 

Nye aktivitetsmønstre 

Blandt både børn og voksne viser den seneste undersøgelse af danskernes motions- og 

sportsvaner, at de klassiske aktivitetsmønstre stadig er i spil i 2020. Der er dog også ten-

denser, der peger på nogle nye mønstre, der er relevante at have for øje. 

 

Samtidig er det værd at bemærke, at danskerne generelt har dyrket flere forskellige aktivi-

teter i løbet af 2020 som følge af de varierende muligheder for at deltage i organiserede ak-

tiviteter under gentagne nedlukninger af idrætslivet. Det har dog ikke betydet, at de aktive 

bruger tilsvarende mere tid på sport og motion.  

 

Børn dyrker en bred vifte af aktiviteter 

Blandt børn er motionsaktiviteterne løb, gang og cykling gået markant frem, blandt andet 

som resultat af den store fremgang i danskere, der dyrker gå- og vandreture, mens de store 

boldspilsidrætter fortsætter tilbagegangen – primært på grund af en tilbagegang i fodbold, 

der dyrkes af 31 pct. i 2020 sammenlignet med 37 pct. i 2016.  
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Figur 10: Fremgang eller bremset tilbagegang i de fleste kategorier (pct.)   

 
Figuren viser andelen af børn og unge, der har valgt mindst én aktivitet inden for kategorierne, fordelt på de fire undersøgelsesår. 

 

Det er dog nødvendigt at tænke i specifikke målgrupper blandt børn, da der sker store for-

andringer mellem aldersgrupperne, hvor de 13-15-årige i en tidligere alder end tidligere 

skifter de ’klassiske’ børneidrætter som svømning, boldspil og gymnastik ud med motions- 

og fitnessaktiviteter som løb og styrketræning. 

 

Figur 11: Løb og styrketræning overtager børnenes aktiviteter med alderen (pct.)

 

Figuren viser andelen af børn, der dyrker de ti mest udbredte aktiviteter på tværs af aldersgrupper. 
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Ser man nærmere på de aktiviteter, der er i fremgang i 2020, så viser tabel 6, at gå- og van-

dreture er eksploderet blandt børn, og at motionsaktiviteter som løb og styrketræning også 

er i fremgang, mens e-sport, der ikke tidligere har været en del af undersøgelsen, hurtigt 

har fået en relativt stor tilslutning. 

 

Tabel 6: De største højdespringere blandt børn (pct.) 

  2007 2011 2016 2020 

Gå- og vandreture  12 10 6 29 

Trampolin 31 - 17 28 

Løbehjul 22 17 21 25 

Løb 23 20 18 23 

Styrketræning 10 9 12 17 

Rulleskøjter 24 17 8 14 

E-sport -  - - 10 

Mountainbike  2 3 8 

Skiløb -  - - 7 

Anden fitness- og motionstræning - -  2 6 

Tabellen viser de aktiviteter, der har oplevet størst fremgang blandt børn (7-15 år) siden 2016. Kilde: Danskernes motions- og 

sportsvaner 2020. 

 

Voksne samler sig om motions- og fitnessaktiviteter 

Hvor børns aktiviteter spreder sig bredt ud over de forskellige aktivitetskategorier, så sam-

ler voksnes valg af sports- og motionsaktiviteter sig primært om motions- og fitnessaktivi-

teter. Det er på trods af, at mange voksne prøver flere forskellige aktiviteter af, end det har 

været tilfældet tidligere.  

 

Figur 12: Flere aktivitetskategorier oplever den hidtil højeste deltagelse (pct.) 

 
Figuren viser andelen af voksne, som dyrker de forskellige aktiviteter, fordelt på aktivitetskategorier (2020: n = 6.917). 
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Mest markant er stigningen i andelen af voksne, der dyrker gå- og vandreture, der er gået 

fra 25 pct. i 2016 til 72 pct. i 2020. Derudover er andelen af voksne, der dyrker forskellige 

former for motions- og fitnesstræning fortsat stigende. Samtidig er nye aktiviteter som vin-

terbadning, e-sport og surfing/SUP hurtigt etableret som faste aktiviteter for voksne. 

 

Tabel 7: De største højdespringere blandt voksne (pct.) 
 

2007 2011 2016 2020 

Gå- og vandreture 32 23 25 72 

Styrketræning 19 24 30 35 

Løb 25 31 29 33 

Anden fitness- og motionstræning1 - - 5 23 

Yoga/ pilates/ afspænding 6 6 9 16 

Landevejscykling 12 8 8 13 

Mountainbike2 - 4 6 9 

Dans (alle former) 7 5 4 9 

Åbent vand svømning - - <1 8 

Bowling/keglespil 6 4 2 8 

Billard/pool 3 2 1,5 6 

Vinterbadning - 1 - 6 

Kano/ kajak - 2 2 5 

E-sport - - - 5 

Surfing/Stand Up Paddle (SUP) - - <1 3 

Tabellen viser de aktiviteter, der har oplevet størst fremgang blandt voksne (16 år +) siden 2016. Kilde: Danskernes motions- og 

sportsvaner 2020. 

 

Blandt voksne er der en tydelig tendens til, at de fysisk krævende motionsaktiviteter som 

løb og styrketræning primært henvender sig til de yngre voksne, mens andre aktiviteter 

som gå- og vandreture, spinning og landevejscykling har en bredere tilslutning på tværs af 

aldersgrupper. Gymnastik adskiller sig her ved at henvende sig primært til de yngste og 

ældste aldersgrupper. 

 

 

 
1 Anden fitness- og motionstræning (f.eks. crosstrainer, aerobic, step, stram op, cirkeltræning, TRX, andre 
motionsøvelser) 
2 Mountainbike/ gravel bike/ BMX og lignende 
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Figur 13: Top-10 fordelt på alder (pct.)

 
Figuren viser andelen af voksne, der dyrker de ti mest udbredte aktiviteter på tværs af alder (n = 6.917). 

 

Perspektivering 

Med afsæt i denne overordnede gennemgang af de seneste trends og tendenser på idræts-

området vil dette afsnit forsøge at perspektivere resultaterne til Gentofte Kommunes 

idræts- og bevægelsespolitik og status på ambitionerne under de enkelte fokusområder. 

 

Coronakrisen har skabt et nyt idrætsbillede 

For det første viser resultaterne af de løbende undersøgelser af idrætten under coronakri-

sen, at der er skabt et nyt idrætsbillede, som det er nødvendigt – også som kommune – at 

tilpasse sig og agere efter.  

 

De to mest tydelige tendenser under coronakrisen har været det store frafald blandt idræts-

aktive – særligt dem, der normalt dyrker deres aktiviteter i en organiseret sammenhæng – 

og den nye gruppe af aktive, der ligger et stort potentiale i at fastholde, når nedlukninger 

og restriktioner løftes i takt med, at hverdagen normaliseres. 

 

Fokus på genstart af idrætslivet 

Når idrætslivets restriktioner løftes, kan man som forening eller anden organiseret idræts-

aktør ikke automatisk forvente, at alle medlemmer naturligt vender tilbage. Selvom de fle-

ste restriktioner blev ophævet i løbet af efteråret 2020, så viste det sig, at ikke alle, der tidli-

gere var aktive i forening eller privat regi vendte tilbage til deres aktiviteter (Eske & Rask, 

2021). Derfor ligger der et arbejde for både foreninger og forvaltning, hvis medlemmerne 

skal tilbage i den organiserede idræt, og målene i visionsaftalen og idræts- og bevægelses-

politikken om fortsat udvikling i foreningslivet skal kunne efterleves.  
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Mange medlemmer i både foreninger og private tilbud kan forventes at vende tilbage, men 

der vil sandsynligvis også være mange, der skal hjælpes tilbage i idrætslivet. Under den 

anden nedlukning i februar 2021 var det i mindre grad de nedlukkede aktiviteter, men i 

stedet manglende overskud, der var årsag til, at folk faldt fra. Der er derfor et potentiale for 

lettilgængelige aktiviteter med få barrierer, som eksempelvis de ’Kom og Vær Med’-aktivi-

teter, der allerede arrangeres, men som kan målrettes endnu mere til genstartere med ek-

sempelvis kortere arrangementer, der er nemmere at passe ind i en hverdag.  

 

Det er tydeligt, at mange er påvirket af den nye hverdag med restriktioner, og hver fjerde 

frafaldne under coronakrisen angiver, at det er resultat af manglende mentalt overskud. 

Samme tendens viser Danskernes motions- og sportsvaner 2020 (indsamlet under genåb-

ningen i efteråret), hvor mange angiver, at de mangler motivation (19 pct.) og overskud (18 

pct.), når de angiver, hvorfor de ikke dyrker mere sport og motion, end de allerede gør. 

 

Derudover er der for foreningsidrætten en ambition om at ”understøtte foreningernes ar-

bejde med at skabe en tydelig identitet og gøre foreningerne synlige for borgerne”. Dette 

fokuspunkt er ikke umiddelbart blevet udfoldet endnu, men der ser ud til at være et stort 

potentiale netop på bagkant af coronakrisen, hvor foreningernes tilbud og deres kvaliteter 

skal gøres synlige.  

 

Fastholdelse af de nye aktive 

Den anden interessante effekt af coronakrisen er, at en relativt stor andel (27 pct. i februar 

2021) af dem, der ikke normalt dyrkede sport og motion før coronakrisen, nu er blevet ak-

tive. Det er i sig selv lidt af et paradoks, at idrætslivets svære betingelser har ført til en ny 

gruppe af aktive. 

 

Det er især de unge voksne i alderen 18-39 år, der i forvejen er en målgruppe i fokus i kom-

munens strategiske arbejde, der er begyndt at dyrke sport og motion i løbet af det seneste 

år. Selvom de i vid udstrækning dyrker selvorganiserede motionsaktiviteter og i høj grad 

er aktive derhjemme, så kan der være et potentiale i at målrette tilbud, der har fokus på de 

helbredsmæssige effekter, og som foregår udendørs. 45 pct. angiver et ønske om at for-

bedre helbredet, og 31 pct. ser aktiviteterne som en god mulighed for at komme ud.  

 

Det, at en så relativt stor gruppe er blevet aktive, mens mulighederne for at samles har væ-

ret under restriktioner, kan tyde på, at det netop er muligheden for at være aktiv alene eller 

med de nærmeste, der har fået dem til at begynde, men der kan stadig være et potentiale i 

at målrette begynder- eller nystarter-/genstartertilbud til netop denne gruppe, hvor der er 

mulighed for at være aktiv med andre på samme niveau. 

 

Der er altså et potentiale for en generelt øget idrætsdeltagelse, hvis dem, der er faldet fra, 

kan genaktiveres idrætten samtidig med, at de nye aktive kan fastholdes. 
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Forstærkede tendenser 

Den seneste undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner viser også, at der er sket 

en forstærkning af nogle af de tendenser, vi har set over de seneste år. For det første fort-

sætter den private idræt og særligt fitnessaktiviteterne med at aktivere flere og flere dan-

skere i en yngre og yngre alder. Samtidig dyrker færre danskere alene deres aktiviteter i ét 

organisatorisk regi, og andelen, der udelukkende er aktive i en forening, er faldet markant 

for både børn og voksne.  

 

Derfor giver det mening at fokusere yderligere på tilbud, der kombinerer elementer fra 

flere organiseringsformer med hybridtilbud, der på den ene side skaber et mere fleksibelt 

foreningsliv og på den anden giver adgang til nogle aktiviteter og faciliteter, der ellers er 

reserveret til foreningernes faste aktiviteter.  

 

Det sker allerede delvist med de eksisterende aktiviteter, men det kan være relevant også at 

tænke i alternativ brug af nogle typer af faciliteter, hvor det ellers kan være svært at tilgo-

dese, når der, som beskrevet, allerede er en kamp mellem de eksisterende brugere og for-

eninger om de tilgængelige tider. Det er derfor ikke nødvendigvis ligetil, men det kan være 

et relevant behov at være opmærksom på, da mange danskere i højere grad end tidligere 

dyrker idræt i en mere fleksibel og med en løsere tilknytning til udbyderne. 

 

En måde at imødekomme dette kan blandt andet ske ved at åbne idrætsfaciliteterne for an-

dre brugere ved at udnytte faciliteterne som hubs for bevægelse og ikke kun som ramme 

for bevægelse i eksempelvis håndboldhallen. Faciliteterne kan også fungere som mødeste-

der og sociale rammer for andre brugere, der udbyder aktiviteter udenfor idrætsfacilite-

terne. Det ses blandt andet ved aktiviteter, der udnytter faciliteternes sekundære faciliteter 

eller blot benytter faciliteten som mødested for forældremotion, der starter ved den facili-

tet, hvor børnene er aktive.  

 

Der er altså muligheder for, at foreninger alene eller i samarbejde med andre aktører kan 

benytte og samarbejde om faciliteter i samme tidsrum og afholde flere aktiviteter. 

 

Outdoortilbud 

Et andet eksempel på hybridtilbud findes i den øgede interesse for idræt i naturen. Out-

dooridræt opfattes traditionelt som selvorganiseret, men med de relativt begrænsede mu-

ligheder for idræt i naturen i kommunen giver det mening at synliggøre mulighederne i de 

bevægelsesklare områder yderligere og organisere tilbud, der viser, hvordan områderne 

kan benyttes til idræt.  

 

Målrettet formidling af mulighederne for idræt i naturen er blandt andet en af anbefalin-

gerne i DIF’s analyse af mulighederne for outdooridræt i Danmark fra 2019 (Lindemann, 

2019). Det er en del af kommunens facilitetsstrategi at synliggøre mulighederne for bevæ-

gelse i naturen og byens rum blandt andet gennem åbne aktiviteter, der ikke kun behøver 

at foregå omkring anlagte faciliteter, men også i de øvrige naturområder. 
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Fleksible tilbud med løsere tilknytning 

I forlængelse af bevægelsen mod mere fleksible aktiviteter med løsere tilknytning, så er det 

vigtigt også at have for øje, at aktiviteter, der dyrkes i en mere uorganiseret og mindre fast 

sammenhæng, kan være svære at indfange i befolkningsundersøgelser som Danskernes 

motions- og sportsvaner. Det kan for eksempel være nyere aktiviteter som stand up paddle 

(SUP) og padeltennis, der over de seneste år har været i eksplosiv fremgang, når man ser 

på antallet af kommercielle udbydere og aktiviteter (SUP) og anlæggelsen af baner (padel), 

men som ikke fremgår tydeligt af befolkningsundersøgelser, der nemmere indfanger akti-

viteter i en mere organiseret sammenhæng eller med hyppigere frekvens. Samtidig foregår 

aktiviteterne typisk som supplement til andre aktiviteter (se blandt andet Asserhøj, 2017), 

men ikke desto mindre fylder de mere og mere i danskernes idrætsbillede.  

 

Der er dog et potentiale for at arbejde strategisk med aktiviteter som disse, der har et stort 

flow af brugere og medlemmer, der er inde at prøve aktiviteterne for en kortere periode. 

Ved at målrette introduktionstilbud kan der være et potentiale for at fastholde borgere som 

medlemmer enten i foreninger med et løsere medlemskab eller som brugere i en anden 

form for organisering af aktiviteterne. 
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INTRODUKTION 

❖ ALLE BORGERE OPLEVER ÅBNE FÆLLESSKABER, DER GIVER 

GLÆDE, UDVIKLING OG MANGFOLDIGHED.  

❖ ALLE BORGERE HAR MULIGHEDER FOR AT UDVIKLE SIG SOM 

MENNESKER OG DELTAGERE I FÆLLESSKABER. 

❖ ALLE BØRN OG UNGE UDVIKLER DERES PERSONLIGE, FAGLIGE OG 

SOCIALE KOMPETENCER. 

❖ ALLE BORGERE OPLEVER AT HAVE FLEKSIBLE TILBUD, DER SKABER 

GLÆDE OG MANGFOLDIGHED.  

❖ ALLE BORGERE MØDER MULIGHED FOR DIALOG OG SAMSKA-

BELSE. 

 

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIKKEN  
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❖ VI ER FÆLLES OM AT SKABE BEVÆGELSESGLÆDE FOR ALLE. SAM-

MEN ARBEJDER VI FOR ET LEVENDE, AMBITIØST OG MANGFOL-

DIGT IDRÆTSLIV I GODE RAMMER.  

❖ ET MANGFOLDIGT IDRÆTSLIV 

❖ FACILITETER OG BYRUM 

❖ FORENINGSIDRÆT 

❖ TALENTUDVIKLING OG ELITEIDRÆT 

❖ PARTNERSKABER 

OPGAVEUDVALGET ”EN TIMES MOTION DAGLIGT”  

❖ BEVÆG DIG - HVER DAG  

❖ BEVÆG DIG - MED ANDRE  

❖ BEVÆG DIG – I BYEN  

OPGAVEUDVALGET ”NY SVØMMEHAL VED KILDESKOVSHALLEN”  
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VISIONSKOMMUNEAFTALEN 

 

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN 

❖ DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB 

❖ MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET  

❖ NYSKABELSE OG SAMARBEJDE. 

❖ SIKRE, AT ALLE BORGERE HAR MULIGHED FOR AT DELTAGE I AK-

TIVITETER, DER FREMMER OPLEVELSEN AF FÆLLESSKAB OG MED-

BORGERSKAB OG BIDRAGER TIL DEMOKRATIFORSTÅELSE  

❖ SIKRE ET MANGFOLDIGT FOLKEOPLYSNINGSMILJØ, DER RUMMER 

GODE FACILITETER OG VILKÅR FOR BÅDE FORENINGER, OPLYS-

NINGSFORBUND OG AKTIVITETER UDEN FOR FORENINGERNE  

❖ SKABE FOLKEOPLYSNING, DER UNDERSTØTTER OG OPFORDRE TIL 

UDVIKLING AF NYE IDEER, TILBUD OG FORENINGER.  

  

 

FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 
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* Kilde: Centralt Foreningsregister 2.6.2021 

** Nogle borgere kan være medlemmer af mere end en forening, hvorfor andelen af bor-

gere kan være mindre end angivet her. 

 

 

GENTOFTE KOMMUNES IDRÆTSANLÆG 

BESØGSTAL 
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Figur 1 Besøgende i Kildeskovshallen 2018-2020 pr. måned 

 

  

Figur 2: Besøgende i skøjtehallerne i 2018-2020 pr. måned 
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TALENTUDVIKLING OG ELITEIDRÆT
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PULJER 

ELITEIDRÆTSPULJEN 

SPEJDERRUMSPULJEN 
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PULJEN FOR TALENTUDVIKLINGSMILJØER  

EVENTPULJEN  

UDVIKLINGSPULJEN FOR IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING  
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KLUBRUMSPULJEN 

 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OG POLITISK DRØFTELSE  
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UDKAST 
 

Gentofte i Bevægelse  
Nye mål og indsatser 2021 

 

Gentofte MØDES 10. september 2021 

 
 

 

 

Tid Programpunkt Budskaber, stikord og rollefordeling 

 

Formål 

Leverance 

 Åbent oplæg 

Evt Esben 
Danielsen 

Frivillighed Bidrage til det brede perspektiv i 
forhold til Idræts- og 
bevægelsesindsatsen og til Gentofte 
MØDES 

Kl. 16 Velkomst ved 

Michael Fenger 

Idræt og bevægelse er historisk blevet prioriteret i Gentofte.  

Vi skaber sammen gennem idræt – møder, dialog, udvikling, gode 

fælleskaber. 

Vi skaber gode resultater gennem idræts- og bevægelsespolitikken, En 

Times Motion, Bevæg Dig For Livet og det brede samarbejde.  

Vi er fortsat ambitiøse og det skal dagens møde/workshop også bidrage 

til. 

Rammesætte mødet. Skabe forståelse 

for sammenhæng mellem vores 

indsatser.  

16.05 Præsentation af 

program ved Anne 

Hjort  og Jesper 

Marcus  

 

Hvad er formålet med borgerinddragelse i idræts- og 

bevægelsespolitikken, hvad er det ønskede resultat efter dagens møde 

Præsentation af vision og fokusområder i Gentofte i Bevægelse 

 

 

 

Skabe overblik over de næste skridt i 

programmet 

Skabe forståelse for Gentofte i 

Bevægelse og intentionerne bag 

16.10 Evaluering af 

Gentofte i 

Bevægelse ved 

IDAN 

Status over arbejdet med politikken 

Udfordringer 

Potentialer 

Nye tendenser 

Inspirere deltagerne til arbejdet med at 

prioritere indsatser 

16.30 Optakt til 

workshops 

Introduktion til workshoptemaer  

16.35 Pause Musik, leg, spil, mad  

16.45 Arbejde i 

workshops 

• Fem workshops  

• Arbejde med indsatser/indsatsområder. Prioritere, vælge til og fra, tilpasse. 

Vi har på forhånd udarbejdet nogle forslag.  

• Evt tilføje nyt niveau med konkrete indsatser under indsatsområderne. Skal 

evt. udvælges fra eksisterende idekataloger. Dette vil evt. være 

skitser/udkast til handleplaner. Her bør adfærdsdesign og skabeloner til 

projektbeskrivelser tænkes ind.  

 

18.30 Fælles opsamling 

(Anne og Jesper) 

Evt. spændende 

oplæg 

Hvad er de næste skridt 

Vi skal samarbejde 

Hvordan kan vi bruge hinanden? 

 

18.55 Afslutning ved 

Michael Fenger 

Tak for jeres indsats 

Gå ud og bliv inspireret af Gentofte Mødes 
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Placering af nye bogbørser 
 
 
Resume 
 
Der er givet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr.  til at etablere tre nye bogbørser. 
Bogbørserne er offentlige bogskabe, hvor borgerne døgnet rundt kan stille en bog og finde 
en ny læseoplevelse. Der er opstillet 5 bogbørser i Gentofte Kommune 
 
Bogbørserne spiller både på det uventede og den pludselige, positive oplevelse, der 
opstår, når mennesker føler sig godt tilpas og har lyst til at opholde sig i byrummet. Tillid er 
også en meget vigtig faktor. Ideen er, at i et samfund, hvor tilliden blandt borgerne er stor, 
kan det lade sig gøre at skabe en velfungerende byttecentral og have bøger stående, som 
alle kan tage af. Bogskabene drives i samarbejde med en række frivillige, der har meldt sig 
som ambassadører til at holde øje med bogskulpturerne og sørge for, at der er fyldt op, og 
at indholdet i bogskabene varieres i starten. 
 
Baggrund 
 
I 2012 åbnede de første tre bogbørser i Gentofte og i 2013 kom yderligere to til. Det 
oprindelige projekt var støttet af Statens Kunstfond, Lokale- og Anlægsfonden og 
Kulturpuljen i Gentofte Kommune. 
 
Fra starten var innovation, bæredygtighed, genbrug, tillid og naturligvis gode 
læseoplevelser nøgleord i projektet. Billedkunstner Signe Guttormsen og arkitekt Steen 
Palsbøll har skabt bogbørserne med inspiration fra lignende projekter i Tyskland. De er 
skabt specifikt til Gentofte. De måler 2,70 meter i højden og er 80 gange 60 cm i omkreds. 
Materialerne er ’avonite’, glasfiber og polycarbonat og lyset er LED-lys. 
 
De eksisterende fem bogbørser er placeret her: 
 

• Ordrup (Ordrup Park ved Morescovej og Ordupvej) 

• Jægersborg (På Ibstrup Torv for enden af Jægersborg Allé) 

• Hellerup (på det grønne område mellem Ahlmanns Allé og Duntzfelts Allé) 

• Vangede (ved Dan Turèlls Plads) 

• Dyssegård (ved Dyssegårdsskolen) 
 
De kommende tre bogbørser tænkes placeret hér (se illustration): 
 

• Charlottenlund (ved Jægersborg Allé 18) 

• Gentofte (ved hjørnet af Gentoftegade og Dahlensstræde) 

• Vangede (ved Vangede Station) 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration: Forslag til placering af tre nye bogbørser. 
 
 
Da én af de eksisterende bogbørser - på Ibstrup Torv for enden af Jægersborg Allé - 
for nylig er nedbrændt, og snarest erstattes med en af de nyindkøbte, foreslår 
forvaltningen, at der indkøbes yderligere en bogbørs, sådan at de tre ovennævnte, nye 
opsætningssteder kan fastholdes. Indkøbet af en yderligere bogbørs kan finansieres 
over Kulturpuljen. Produktionstiden er ca. 6 måneder. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forventer, at de øvrige nye bogbørser kan indvies 
inden udgangen af 2021. 
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UDVALGSSTATUS 

Kultur, Unge og Fritid på tværs  

Sundhedspolitiske handleplaner  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har via Forebyggelse og Sundhedsfremme (FOS) fået bevilget midler til fire 

sundhedspolitiske handleplaner i 2021 og 2022. Status for de fire planer er:  

Stop dit forbrug af nikotin/snus  
Gentofte Kommune vil i efteråret 2021 og frem til marts 2022 tilbyde gruppeforløb til unge i udskolingen og på 

ungdomsuddannelser vedr. brugen af snus og tyggetobak1 med henblik på ophør eller nedbringelse af forbruget blandt 

unge. Gruppeforløbet er målrettet unge i kommunen, og finansieret af midler under Gentofte Kommunes sundhedspulje. 

Der er bevilget henholdsvis 230.000 kr. i 2021 og 87.000 kr. i 2022. 

Gruppeforløbet tilrettelægges endeligt hen over sommeren, og der vil blive ansat en facilitator til opgaven. Forløbene vil 

ligge 1 x ugentligt over seks uger i undervisningstiden. Der forventes gennemført 10 forløb à 6-8 unge, i alt ca. 70 unge.  

Ung i bevægelse  
Fritid har fået bevilliget 750.000 kr. til at fortsætte handleplanen ”Ung i Bevægelse”. Midlerne går bl.a. til ansættelse af en 

projektmedarbejder, som skal bl.a. sikre udviklingen og gennemførelsen af nogle af de bevægelsesaktiviteter, som Fritid i 

samarbejde med forskellige aktører havde planlagt i forrige periodes handleplan, men som kunne ikke gennemføres på 

grund af Covid-19. Dertil kommer en række yderligere tiltag, som er sammentænkt med Visionskommunearbejdet, En 

Times motion om dagen og Fælles om Ungelivet. Indsatserne vil blive konkretiseret nærmere, når 

projektmedarbejderen ”får fingeren på pulsen”. 

Et overordnet mål med indsatserne er at tiltrække flere unge til foreningerne, helt konkret 3 % flere aktive om året i 

målgruppen 12-25 år, svarende til ca. 250 pr. år. Målopfyldelsen vil blive aflæst via Centralt Forenings-Register. Et andet 

overordnet mål er at skabe flere selvorganiserede 12-25-årige. Til denne målsætning tages der afsæt i Bevæg dig for livets 

idræts- og motionsvaneundersøgelse i Gentofte Kommune, og målet vil være at øge mængden af aktive til 78%, svarende 

til en øgning på 4 procentpoint.  

Unge og søvn - genvej til trivsel og bedre indlæring  
Formålet er at understøtte bedre søvnvaner blandt unge. Der afsat 1.645.000 kr. frem til 31.december 2022, og en 

resterende del af skoleåret 2022/23 (740.000) søges dækket af En Ung Politik eller budget 2023/24. 1. september 2021 

ansættes projektleder med ansvar for gennemførelse af tre delhandleplaner: 

1. 50 søvnforløb for klasser på ungdomsuddannelserne i skoleåret 2021/22, og 100 klasseforløb i skoleåret 2022/23. 

Antallet svarer til henholdsvis ca. 1/3 og 2/3 af samtlige klasser på ungdomsuddannelserne i kommunen. Dertil er der 

planlagt ca. 20 pilot-søvnforløb for udskolingsklasser for det kommende skoleår.  

2. Der tilbydes en 2-dages søvnvejlederuddannelse og efterfølgende netværksdannelse til studievejledere på 

ungdomsuddannelserne samt kommunale medarbejdere inden for ungeområdet, fx Sundhedsplejen, 

uddannelsesvejledere, pædagogiske konsulenter m.fl.  

3. Der gives viden og værktøjer til forældre med henblik på at opbygge og fastholde gode og sunde sovevaner for børn 

og unge. Der afholdes webinarer, og der gennemføres adfærdsdesignkampagner og indsatser, der motiverer til og 

stimulerer gode søvnvaner. Det præcise indhold afventer projektlederens opstart. 

 
1 Snus og tyggetobak er tobak, som er doseret i små portionsposer, der placeres direkte i munden. De frigiver ikke røg, når de 
anvendes og derfor omtales de også som røgfri tobak. Fælles for produkterne er, at de indeholder nikotin, som er stærkt 
afhængighedsskabende. Både snus og tyggetobak indeholder også kræftfremkaldende stoffer. 
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Udvikling af samarbejdsmodel for unges seksuelle sundhed 

Data fra 2017 for Gentofte Kommune viste, at 30 ud af 1000 unge mellem 15 – 29 år var diagnosticeret med klamydia. 

Antallet af unge med klamydia faldt i 2018 til 27 ud af 1000 (Sundhedsstyrelsen, 2018), men Gentofte er stadig placeret 

blandt de kommuner med den højeste positivrate sammen med Odense, Århus, Frederiksberg og København. 

(Sundhedsstyrelsen, 2018). I Gentofte har 25 % af de unge i gymnasierne ikke anvendt prævention ved sidste samleje. 

Dette er lidt højere end landsgennemsnittet på 21%, jf. Gentofte Ungdomsprofil 2020. 

Sundhedsplejen i Gentofte har erfaringer med, hvordan der kan sættes ind mod det høje antal unge med klamydia, når 

der er kommunale projektmedarbejdere til at koordinere og sikre involvering fra ungdomsuddannelserne. Denne erfaring 

bygges der nu videre på med midler fra Sundhedspolitikken, ved at udvikle en samarbejdsmodel, hvori samarbejdet skal 

ligge decentralt mellem den enkelte ungdomsuddannelse og samarbejdspartneren Sex og Samfund.  

Fælles om Ungelivet 

Fælles om Ungelivet har til formål at skabe initiativer og handlinger, der kan støtte op om et ungeliv med mindre alkohol 

og ingen tobak og rusmidler. I pilotfasens første år (skoleåret 2020/21) indgik tre skoler (Bakkegårdsskolen, 

Tjørnegårdsskolen og Gentofte Skole) og Gammel Hellerup Gymnasium i samarbejdet omkring involvering af forældre og 

lokalsamfund. 

Der er afholdt digitale forældremøder for 7. og 8. årgang på Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdsskolen i samarbejde med 

SSP, hvor forældrene er blevet præsenteret for lokale data om deres unge, og viden om forældrerollen, som er en 

beskyttende faktor for unges trivsel og brug af rusmidler, havde fokus. Forældrene drøftede holdninger og fælles aftaler 

om alkohol i de enkelte klasser. Forud for forældremøderne er kontaktforældrene fra klasserne blevet involveret med 

henblik på at engagere dem til at have en aktiv rolle, hvor de er med til at sætte gang i dialogen og lave aftaler på tværs af 

forældrene. På Gentofte Skole skal der afvikles fysiske forældremøder. Disse afholdes i august pga. covid-19. 

Gammel Hellerup Gymnasium har på samme vis som de tre grundskoler fået en lokal rapport, som er blevet præsenteret 

for gymnasiets ledelse. I august/september vil gymnasiets elevråd blive involveret i lokale udfordringer omkring 

rusmidler, hvor det skal formulere budskaber, som tages med til forældre og gymnasiets bestyrelse. Til august og 

september afholdes to arrangementer for forældre til 1.g-elever omkring unges alkohol- og festkultur.  

Viden om forældrerollen er blevet kommunikeret bredt ud til forældre i kommunen gennem webinar om forebyggelse, 

som blev afholdt af SSP og rusmiddelkonsulenten den 13. april. På webinaret deltog ca. 150 forældre. Den 4. maj 

afholdtes et andet webinar, ”Bliv klogere på forældrerollen” med oplæg fra en forsker fra VIVE (Det Nationale Forsknings- 

og Analysecenter for Velfærd). Ca. 90 forældre deltog.  

Beskrivelse af særlige PPR-indsatser for at understøtte elevtrivsel og deltagelse i fællesskaber i kølvandet af covid-19 

Den 18. februar 2021 blev der indgået en bred national politisk aftale om at afsætte en ramme på 44 mio. kr. til indsatser 

i regi af PPR målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel i kølvandet af covid-19. Midlerne har til formål at sikre 

en identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre fagligt, socialt og/eller trivselsmæssigt under 

nedlukningen samt til iværksættelse af konkrete indsatser rettet mod enkelte elever eller grupper af elever, der 

understøtter elevtrivsel og deltagelse i fællesskaber. 

PPR i Gentofte Kommune har fået tildelt 565.465 kr. af de afsatte 44 mio. kr., som skal bruges inden udgangen af 

december 2021. Med afsæt i trivselsmidlerne har PPR ansat en psykolog, der udelukkende arbejder med indsatser i 

relation til mistrivsel blandt skoleelever som følge af covid-19.  

Målgruppe 

Målgruppen er alle elever med trivselsmæssige udfordringer som følge af covid-19 og nedlukning.  
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PPR har indsatser på tre niveauer:  

1. Elever i mistrivsel  

2. Forældre, hvis børn er i mistrivsel 

3. Professionelle, der har behov for rådgivning omkring elever i mistrivsel 

Elever i mistrivsel:  

1. En anonym rådgivningstelefon fra 14. april. Pr.  1. juli har der været afholdt to samtaler med én elev. Samtalerne har 

været af ca. 1 times varighed. Der har derudover været foretaget syv testopkald, hvor der er blevet ringet op og kort 

efter lagt på igen. Indsatsen stoppede ultimo juni.  

2. Klassebesøg fra 17. maj. Besøgene er målrettet elever fra 6. – 9. klasse og indledes med et oplæg fra PPR-psykologen 

omkring de udfordringer, der har været i spil blandt eleverne under nedlukningen som for eksempel nedtrykthed, 

ængstelighed, ensomhed, frygt for fremtiden, bekymringer om fagligt efterslæb samt bekymringer omkring venskaber 

både ude og inden for skolens rammer. Eleverne undervises derudover i, hvad der er almindelige reaktioner på en 

unormal situation som covid-19-nedlukningerne.  Der har pr.  1. juli været afholdt otte klassebesøg. 

Tilbagemeldingerne fra elever og lærere er positive, og de har haft glæde af, at kunne snakke med en 

udefrakommende om deres reaktioner og erfaringer.  

Forældre, hvis børn er i mistrivsel: 

3. En anonym forældrerådgivningstelefon fra 14. april. Der har pr.  1. juli været 21 telefonsamtaler, hvoraf otte af 

samtalerne har omhandlet bekymringer for piger og i 13 af samtalerne bekymringer omkring drenge. Bekymringerne 

som forældrene har ønsket rådgivning om, har været af forskellig karakter. Dog har flere af samtalerne omhandlet 

begyndende skolefravær og manglende motivation i forhold til skole samt tristhed og ængstelighed. Den 

gennemsnitlige tid pr. samtale har været 45 minutter. 

De professionelle, der har behov for rådgivning omkring elever i mistrivsel   

4. En rådgivningstelefon til lærere og pædagoger fra 11. maj. Der har pr. 1. juli været afholdt 17 telefonsamtaler. 

Ængstelighed og begyndende angst hos elever har været en gennemgående problemstilling. Den gennemsnitlig tid pr. 

samtale har været ca. 35 minutter. 

5. Workshops målrettet lærere, pædagoger og ledelse. Workshopsene består af oplæg fra PPR-psykolog om covid-19-

reaktioner hos børn og unge, viden om hvordan elever bedst støttes i forhold til disse reaktioner samt viden om andre 

kommunale indsatser til børn, unge og familier i mistrivsel. Der har ved udgangen af juni været afholdt fire 

workshops, og der er yderligere planlagt workshops med tre skoler efter sommerferien.  

6. Ugens tip der består af en e-mail, der er blevet sendt onsdag fra april til skolernes sommerferie 2021. Ugens tip er 

sendt til skoler og andre professionelle, som arbejder med børn og unge. I Ugens tip gives der løbende opdateringer 

på den aktuelle trivselsindsats under PPR. Der informeres desuden om forskellige typer af kommunale og nationale 

indsatser til børn og unge, det kunne være nyttigt for professionelle omkring eleverne at kende til. Vores oplevelse er, 

at skoler og andre fagprofessionelle er glade for Ugens tip, da den samler væsentlig viden på området på en 

overskuelig måde. Ydermere har PPR fået henvendelser fra flere medarbejdere i kommunen, der arbejder med 

udvikling af indsatser til børn og unge, som har ønsket at komme på maillisten til Ugens tip.  

I dagsordenspunkt 7 på indeværende møde fremgår opfølgning på trivselsindsatser til de unge under covid-19. 
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Kultur 

Bibliotek genåbning 

Alle seks biblioteker åbnede igen den 21. april efter mere end fire måneders nedlukning. Dog var der, som tidligere omtalt 

i kvartalsrapporter, ekstraordinær åbningstid tiltænkt forskere, studerende og skoleelever kl. 13-17 på hverdage på 

Hovedbiblioteket fra 4. januar. 

Den 21. april åbnede alle biblioteker i normal bemandet åbningstid. Det vil sige, at den ubemandede åbningstid med 

selvbetjening ikke kunne opretholdes, fordi der var krav om tjek af coronapas. Det blev muligt at åbne den selvbetjente 

åbningstid fra den 25. maj. Her blev retningslinjen justeret, så kravet om coronapas stadig gælder, hvis man ønsker at 

tage ophold i biblioteket, og medarbejderne tjekker løbende passet ved stikprøvekontrol. Simpel afhentning og aflevering 

af materialer via click and collect kan fortsat ske uden coronapas. Ved udgangen af 2. kvartal var dette fortsat gældende 

retningslinjer.   

Bibliotekerne genoptog ligeledes arrangementsvirksomheden, selvfølgelig under hensyntagen til aktuelle retningslinjer 

for siddende publikummer. Digitale arrangementer er opretholdt bl.a. streamede foredrag som f.eks. foredrag med 

journalist ved Information, Jørgen Steen Nielsen, om klimakrisen, foredraget Mød forlaget Gutkind og forfatterne Tine 

Høgh og Maria Hesselager samt Forfatterkvarteret, som har kørt hver fredag frem til 1. juli.  

Byens Hus  

Bestyrelsen for Foreningen Byens Hus og husets brugere har i foråret i samarbejde med arkitektfirmaet ’Arki-lab’ 

færdiggjort helhedsplanen for Byens Hus. På baggrund af opgaveudvalgets visioner om at danne gode rammer, der 

understøtter fællesskaber og oplevelser for virkelyst og initiativer på tværs af alle traditionelle skel, har der været en stor 

og aktiv brugerinddragelse, der i bred samskabelse har resulteret i en helheds- og handlingsplan for Byens hus.  

Planen er et redskab, der i faser viser realiseringen af den tildelte økonomi for anlægssager i 2021-2022 samt fremtidigt 

giver aktive greb for et samlet udviklingskoncept både for inde- og udearealer samt wayfinding. Helhedsplanen kan tilgås 

på Politikerportalen.  

Renoveringen af Teatersalen i Byens Hus er allerede godt i gang og forventes at stå færdig i 3. kvartal. Samtidig er der 

ansøgt Realdanias Underværker pulje om støtte til udarbejdelse af værksteder på 3. sal. Ansøgningen er imødekommet 

med 560.000 kr.  

Herudover er der i andet halvår af 2021 fokus på opstart af ombygninger for brugerrokader samt indretning af møderum 

og værksteder. 

Stimuli og oplevelsesindustrien 

Folketinget har afsat en pulje til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet 

nedgang i omsætningen under covid-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med 

handicap, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. En del af disse midler distribueres via kommunerne, som 

inden for serviceloven og kommunalfuldmagtens rammer selv beslutter, hvordan de udmønter midlerne og til hvilke 

aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher de lokale forhold. Aktiviteterne skal blot finde sted i 2021. Gentofte 

Kommune har fået tildelt 2,2 mio. kr. fra puljen, som internt er blevet fordelt på denne måde: 

Tabel 1 Fordeling af puljen i Gentofte Kommune 

Målområde Puljemidler: 

Pleje og Sundhed 1.139.000 kr. 

Social- og Handicap 657.000 kr. 

Sociale Institutioner 404.000 kr. 

 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN91/EMN-2019-05616/Dokumenter/07_Tegninger/07-03_Arkitekt/Helhedsplan%20ArkiLab/Helhedsplan%20og%20plakater/Byens%20Hus_Report-pages_PRINT_070621.pdf
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN91/EMN-2019-05616/Dokumenter/07_Tegninger/07-03_Arkitekt/Helhedsplan%20ArkiLab/Helhedsplan%20og%20plakater/Byens%20Hus_Report-pages_PRINT_070621.pdf
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har derfor opfordret lokale kulturinstitutioner og –aktører til at formulere forslag til 

kulturaktiviteter, som henvender sig til de borgere, der befinder sig på plejebolig, dagcentre og beskyttede boliger i 

Gentofte Kommune. Eksempler på aktiviteter, som kan opnå støtte, er f.eks. samtalesaloner, teaterforestillinger, 

koncerter og foredrag. Det kan også være muligheden for at komme på ture med betalt entre til kultur- og 

fritidsinstitutioner f.eks. museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign. Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter 

kan desuden indgå f.eks. med fokus på lokale specialiteter el.lign.  

På baggrund af de forslag, der er indkommet fra kulturaktørerne, har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udformet et 

katalog, som er distribueret til plejeboliger og dagcentre. Det er herefter op til de enkelte institutioner selv at udvælge og 

planlægge de aktiviteter, de ønsker at gøre brug af.  

Gentoftekunstneren 

Årets Gentoftekunstner, Annette de Jonquières, der blev udnævnt tidligere på året, fik endelig en formel reception den 

10. maj. Receptionen var udsat, indtil restriktionerne pga. covid-19 tillod en fejring. Til Gentofte Kommune har Annette de 

Jonquières skabt en botanisk akvarel af Priklæbet gøgeurt, som er en sjælden og fredet orkidé, der kun vokser ganske få 

steder i Danmark. Den findes ved Gentofte Sø, og Gentofte Kommune har såkaldt artsansvar2 for den. Det er Annette de 

Jonquières værk, der i nummereret tryk vil være Gentoftes officielle gave i 2021. 

Initiativprisen 

Årets initiativpris går lidt utraditionelt til formidlingen af Dan Turèlls forfatterskab. Dvs. i princippet til alle der gennem 

tiden har deltaget i at formidle Dan Turèlls forfatterskab. Vangede Bibliotek og Dan Turèll-samlingen er blevet et naturligt 

omdrejningspunkt for alle med interesse i forfatterskabet. På den baggrund blev det også valgt, at det skulle være den 

nuværende Dan Turèll-gruppe, der modtog prisen. Det gjorde de ved et arrangement for inviterede, som blev afholdt 

efter gældende restriktioner fredag den 11. juni under Kultur & festdage.  

Kultur- & Festdage  

Publikumstallet er opgjort til 3.405 efter de fire Kultur & Festdage i juni måned. Det er langt lavere end tidligere år, men 

årets Kultur og Festdage kan også kun i nogen grad bruges til sammenligning. Det skyldes at; 

• Både planlægning og afvikling fandt sted under restriktioner 

• Der var nervøsitet omkring lokale smittetal helt tæt på festivalperioden 

• Selve festivalen var nedskaleret. Der var ingen store arrangementer/koncerter. Der plejer at være koncerter (typisk på 

Hovedbiblioteket), familiefestivalen Sej, Sund og Sikker samt aktiviteter i større skala i centrale handelsstrøg. 

• Markedsføringen var nedskaleret. Den var overvejende digital, og der var ikke ophængt bannere i gaderne. Børn og 

Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at både trykt program samt særavis omdelt med Villabyerne bør genoptages til 

næste år, evt. i revideret form, så den digitale og analoge markedsføring følges ad og supplerer hinanden.  

 

Selve programmet var dels præget af gengangere fra andre år og af rigtig mange nye initiativer – bl.a. omkring bæredygtig 

livsstil og natur.  

Stort anlagt modelforsøg på Kulturskolerne i Gentofte og Gentofte Musikskole  

Gentofte Kommune modtager tilskud på 1,032. mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til ’Story of my life’ – et projekt, som 

foregår på Kulturskolerne i Gentofte og Gentofte Musikskole. Projektet stiler mod at udvikle langtidsholdbare modeller, 

der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst 

mv. Samarbejdspartnere er Gentofte Ungdomsskole, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, C:NTACT, og Bellevue 

Teatret. Projektet gennemføres i perioden frem til årsskiftet. 

 
2 Kommunen er myndighed og skal spørges, inden der foretages ændringer på de beskyttede naturområder, hvor planten gror. 
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Der er tale om et modelforsøg, som skal bidrage til at sikre en bredere elevsammensætning med hensyn til social og 

kulturel baggrund, køn, alder og etnicitet på Kulturskolerne og Musikskolen – og til at skabe en ny pædagogisk tilgang og 

virkelighed blandt lærerne med det formål at fastholde nye elever. 

I modelforsøget indgår nye tilgange, koncepter og former for undervisning, der rækker ud efter nye målgrupper, og som 

derved giver Kulturskolerne og Musikskolen et bredere ståsted i lokalsamfundet. Samtidig skabes der sammenhæng og 

brobygning mellem kommunens kulturtilbud til unge. 

Projektets deltagere rekrutteres i august 2021, i september – november afholdes der workshops, hvorefter resultatet 

præsenteres i form af forestillinger. December bruges på at evaluere forsøget. 

Unge 

Ung i Byens Hus 

Ung i Byens Hus har siden marts haft et samarbejde med flere af kommunens skoler. I samarbejdet har der været fokus 

på fællesskaber og genetablering af disse igennem musik, kreativitet og mindfulness efter en tid med nedlukning pga. 

covid-19. 

Ressourcerne har i andet kvartal fortsat været omlagt til primært skolesamarbejdet og indsatser målrettet sårbare unge.  

Ung i Byens Hus har siden midten af maj kunnet åbne gradvist mere op, dog stadig under restriktioner. Der har betydet, at 

ungemiljøernes tilbud i Unges frie tid er gennemført med tilmeldinger, lukkede hold og opfordringer til de unge om at 

lade sig teste hyppigt.  

De lukkede hold har fulgt et fast tema i fast kadence. Temaer har været: Silent Sounds, Ro til prøve, Cyperspace, fitness, 

kunst og tegning og fællesspisning. Holdene kører faste dage for at skabe ro og struktur omkring de unge, der på denne 

måde kan blive guidet ind i en mere normal hverdag. Der har været faldende tilmelding til holdene i 2. kvartal. Det 

formodes, at det gode vejr har spillet ind. I gennemsnit er der omkring 17 deltagere på holdene med tilmelding.  

Ung i Byens Hus har stadig, som nævnt i tidligere kvartalsrapporter, små lukkede hold for de særligt sårbare unge, der i 

denne periode har fulgt en række kunstworkshops, hvor de laver lyskunst. På det lukkede hold for de særligt udsatte unge 

er der 7-9 deltagere pr. gang.  

For at minimere smitterisiko og stadig kunne have så mange deltagere som muligt på holdene, har Ung i Byens Hus været 

meget udenfor. Nogle hold har kørt ud med Deltag-bilen som varemærke under sloganet; Ung i Byens Hus – på tour. Der 

har været syv hold, og til disse hold har de unge løbende tilmeldt sig. Det har de gjort ved at skrive en besked via 

Instagram med navn og skole, når bilen har været i nærområdet. På den måde er deltagerantallet steget, 

når ”arrangementet” har været i gang. Der har i gennemsnit været fem unge pr. arrangement, der er mødt op og meldt 

sig til på stedet. De unge, der har deltaget i holdene, har været unge fra alle områder i kommunen og primært fra 8. – 10. 

klassetrin.   

Medarbejderne har deltaget i kurset om psykisk første hjælp for at være forberedt på at ekstra støttebehov, der kan 

komme, når alle unge kommer tilbage efter sommerferien jf. næste afsnit i denne kvartalsrapport.  

Psykisk førstehjælp til unge 

Som en del af partnerskabet med ungdomsuddannelserne omkring unges sundhed og trivsel er der i april gennemført 

kurser i Psykisk førstehjælp til unge for medarbejdere på Ordrup og Gammel Hellerup gymnasier, Gentofte 

Studenterkursus samt for medarbejdere i Ung i Byens Hus (som omtalt ovenfor). Kurset afholdes af certificerede 

instruktører fra Psykiatrifonden og giver fagprofessionelle omkring unge opdateret viden om, hvordan man genkender 

tidlige tegn på forskellige psykiske lidelser. Dertil bød forløbet også på konkrete anvisninger på, hvad man som f.eks. 

gymnasielærer kan gøre, når man oplever en ung med panikangst. Kursets instruktører gennemgik tegn på lidelser som 



Gentofte Kommune                                                                                                                       12. august 2021 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 8                      

Udvalgsstatus 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

angst/panikangst, stress, depression, selvmordstanker, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Formålet med kurset 

er at kunne opdage unge i psykisk mistrivsel tidligere ved at uddanne fagpersoner omkring de unge. Kurset er derfor også 

en del af Gentofte Kommunes indsats for at øge unges trivsel under coronakrisen jf. dagsordenspunkt 2 på Kultur-, Unge- 

og Fritidsudvalgsmødet 5. maj 2021.  

Efterspørgslen på kurset har været god, og partnerskabet forventer at oprette yderligere to hold for medarbejdere fra 

ungdomsuddannelserne næste skoleår. 

SSP’s arbejde med de boligsociale indsatser og hvor indsatserne geografisk har foregået. Opfølgning fra møde i Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget d. 5. maj 2021  
I afdækningen af indsatsen for unges trivsel under covid-19, som blev forelagt udvalget i maj, fremgik det, at SSP og 

kommunens boligsociale medarbejdere har været synlige og opsøgende over for de unge under covid-19, hvilket de i 

øvrigt også er, når der ikke er covid-19. I det følgende uddybes, hvor indsatserne er foregået det seneste års tid.  

Den del af det boligsociale arbejde, som udsprang af opgaveudvalget Boligsocial indsats, udføres overvejende af SSP’s to 

boligsociale medarbejdere, som er ansat frem til udgangen af 2022. Derudover har enkelte medarbejdere også 

boligsociale opgaver på deltid eller som del af deres opgaveportefølje. Boligsocialt arbejde har fokus på at skabe tryghed, 

trivsel og naboskab samt brobygning til eksisterende tilbud. De to boligsociale medarbejdere har overvejende arbejdet i 

områderne omkring Ved Ungdomsboligerne og Mosegårdsparken. Aktiviteter og indsatser er foregået både på de 

udendørs arealer og i beboerlokaler i boligområderne. Derudover har der været aktiviteter på Bakkegårdsskolen. 

SSP’s arbejde foregår på både det generelle, det specifikke og det individuelle niveau. Det betyder, at nogle indsatser er 

brede og forebyggende, andre er mere specifikke og har fokus på grupper af unge, geografiske områder eller kendte 

risikofaktorer, mens andre igen er helt individorienterede og sigter mod samarbejde om og med enkelte unge for at 

nedbringe deres risikoadfærd. SSP’s arbejde har alt efter karakter været afholdt følgende steder:  

• Forældremøder med fokus på ungekulturer, digitale medier, rusmidler og risikoadfærd: Digitalt og på skolerne 
• Konfliktmæglingsmøder: På Rådhuset, på bydelsbiblioteker og på gaden 
• Bekymringssamtaler med enkelte unge og deres familier: På rådhuset 
• Netværksmøder i forhold til grupper af unge: Blandt andet på Ordrup Bibliotek, i en grundejerforening, på 

Rådhuset og i gadeplansregi  
• Rådgivning og vejledning af forældre: Telefonisk 
• §115 møder: Digitalt hhv. på rådhuset 
• Netværksmøder med skolerne: Digitalt 

Gadeteamet er det team under SSP, som arbejder med tryghedsskabelse og relationsdannelse på gadeplan og med at 
skabe kontakt mellem de etablerede tilbud og de børn og unge, der ønsker det. Teamet arbejder ikke fra en fast matrikel, 
men kører rundt i kommunen og arbejder der, hvor de unge er. Under covid-19 er der ad flere omgange bevilget ekstra 
ressourcer til at opnormere Gadeteamets arbejde med henblik på at kunne svare på det stigende behov for indsatser og 
koordinering.  

Gadeteamet har haft forskelligt fokus de steder, hvor de har haft indsatser. Hver gang Gadeteamet er i kontakt med de 
unge, noteres det i en logbog. Deraf kan det ses, at der er et bredt spænd i Gadeteamets aktiviteter, der går fra 
brobygning til andre tilbud over relationsarbejde og tryghedsindsats til konfliktmægling og vejledning. Den langt 
hyppigste indsats er tryghedsindsats, som blandt andet kan dække over synlighed og igangsættelse af aktiviteter på 
udvalgte områder. Relationsarbejde fylder også relativt meget i indsatsen og kan enten være rettet mod unge, som 
udviser uhensigtsmæssig adfærd, eller mod udsatte unge med henblik på at forebygge kriminalitet. Under covid-19 har 
Gadeteamet oplevet, at flere borgere har henvendt sig om støj eller uro, hvorefter det har været håndteret enten i 
samarbejde med borgeren eller af borgeren efter vejledning fra Gadeteamet eller SSP. 
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Fritid 

Status på Corona 

Hen over foråret er foreningsidrætten gradvist blevet genåbnet. Den 21. maj blev der åbnet for alle idrætsgrene, så 
foreningslivet nu næsten er tilbage til en normal hverdag.  
Det er igen tilladt at bruge omklædningsrum, klublokaler, saunaer mv., dog med et kvadratmeterkrav på. en person pr. 
fire kvadratmeter for stående aktiviteter og en person pr. to kvadratmeter for siddende aktiviteter. 
 
Pr. 14. juni er kravet om mundbind bortfaldet, men foreningerne skal fortsat gennemføre stikprøvekontrol en gang dagligt 
for coronapas. 
 

Forsamlingsloftet er blevet ændret flere gange i løbet af 2. kvartal, og ved udgangen af kvartalet er der fortsat en grænse 

på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Dog er det tilladt at inddele i zoner, så der samlet kan være flere.   

På grund af den lange pause, foreningerne har haft, har mange foreninger ønsket udvidet træningstid op til sommerferien 

og i sommerferien. GKI har undersøgt mulighederne for dette og har efter dialog med Fritid besluttet at udvide 

åbningstiderne i svømmehallen. Siden er det også besluttet at udvide muligheden for aktivitet for de indendørs 

idrætsgrene i boldhallerne. Da gasaffugteren i Ishal 1 er i stykker og først er på plads d. 1. oktober, er det besluttet at 

forlænge åbningstiden både i sommerferien og efter sommerferien i Ishal 2. 

Medlemstilskud i klubberne  

Foreningerne har modtaget medlemstilskud og administrationstilskud i begyndelsen af juni 2021. Der er udbetalt 

6.375.000 i tilskud i gruppe 2 (almindelige foreninger), 156.000 i Gruppe 1 (privatskoleforeninger) og 86.000 til 

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. Der er 

desuden en pulje til lederuddannelse på 412.000, der udbetales løbende. 

Udviklingen i medlemstilskud er angivet i tabellen nedenfor, hvor det kan ses, at det gennemsnitlige medlemstilskud for 

grupperne varierer med højst 11,5%3.  

Tabel 2 Udviklingen i medlemstilskud fra 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Idrætsforeninger 355,9 kr. 315,2 kr. 354,9 kr. 353,5 kr. 341,0 kr. 330,0 kr. 

Spejdergrupper 224,5 kr. 191,0 kr. 223,9 kr. 232,6 kr. 229,1 kr. 216,4 kr. 

Andre foreninger 256,2 kr. 233,1 kr. 199,6 kr. 317,4 kr. 324,2 kr. 377,2 kr. 

Samlet 346,4 kr. 306,4 kr. 343,7 kr. 346,0 kr. 334,6 kr. 325,5 kr. 

 

  

 
3 I 2017 steg det gennemsnitlige foreningstilskud, da kommunalbestyrelsens øgede bevillingen til foreningernes medlemstilskud.  
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Medlemstal spejdergrupper  
Tabel 3 Udvikling i antallet af medlemmer i idrætsklubber og spejdergrupper 

Årstal  Idrætsklubber Spejdergrupper  

2018 34.926 1.196 

2019 36.444 1.244 

2020 36.889 1.353 

Kilde: Centralforeningsregistreret 

Ovenstående Tabel 3 viser, at der de seneste tre år fra 2018 til 2020 har været en procentvis fremgang på 5,6% for 

idrætsklubber og 13,1% for spejdergrupperne. Det seneste år fra 2019 til 2020 er stigningen på 1,2% for idrætsklubber og 

8,8% for spejdergrupperne. Gentofte Kommune er en af de 18 kommuner, som har kunnet konstatere medlemsfremgang 

i perioden med covid-19. Der er dog en enkelt forening, LG Gymnastik, der har mistet mange medlemmer (721 

medlemmer svarende til 15% af klubbens medlemmer), det er blot blevet opvejet af klubber, der er vækstet.  

Visionskommuneaftale med Bevæg Dig For Livet  

Målsætninger for visionskommunesamarbejdet og status tre år inde i samarbejdsaftalen i Gentofte Kommune er:  

Tabel 4 Målsætninger og status for visionskommunesamarbejdet  

  Målsætninger: Status: Tre år inde i den femårige samarbejdsaftale:  

1. At øge foreningsdeltagelsen med 10 %, så 
medlemstallet i Gentofteforeningerne i 2022 udgør 45 
% af befolkningstallet. 

Målsætning er nået. 

2. At øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, så 
mindst 79 % af de voksne mellem 16 og 80 år dyrker 
idræt, sport eller motion. 

Årets benchmarkundersøgelse viste en idrætsdeltagelse på 78%.  

3. 

At øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, så 
mindst 90 % af de 10-15årige i 2022 er aktive i idræt, 
sport eller motion. 

Ingen præcise tal på nuværende tidspunkt, men det ser positivt ud ift. 
til at nå målsætningen, da medlemstallene for de 7-12-årige og 13-18-
årige udgør hhv. 9.597 og 5.208, hvilket svarer til mere end 100% af de 
7-18-årige i kommunen. Årsagen til at tallet er højere end 100% er, at 
nogle børn er medlemmer i flere foreninger samt at der kan være 
medlemmer fra andre kommuner. 

 

I forhold til ovenstående er der en særlig opmærksomhed på, at covid-19 har haft stor betydning for borgernes 

bevægelsesvaner. Det viser flere nationale undersøgelser, ligesom løbende dialoger med idrætsforeningerne beretter om 

et generelt frafald af medlemmer i forbindelse med covid-19. Den præcise betydning af covid-19 er først mulig at måle i 

april 2022, hvor medlemstallene opgøres, og DIF´s og DGI´s benchmarkundersøgelse i Gentofte Kommune er gennemført. 

Det forventes at blive forelagt udvalget i sommeren 2022.  

Det seneste år har et særligt fokusområde været at implementere visionskommunearbejdet på tværs af Børn og Skole, 

Kultur, Unge og Fritid og skabe nye samarbejder på tværs af forvaltningsområder. Flere tværgående indsatser er igangsat. 

Samarbejde mellem:  

• Tranehaven og Fritid om at skabe en kobling mellem genoptræning og foreningstilbud for at fastholde gode vaner 

hos borgerne efter endt behandlingsforløb. 

• Socialpsykiatrien og Job og Ydelser om at inkludere idræt som en del af beskæftigelsesindsatsen på Ungecenter 

Gentofte. 

• Fritid og Dagtilbud om idrætscertificering af fem daginstitutioner.  

• Tranehaven, Park og Vej om at skabe lokalhistoriske vandreruter. 

Flere tværgående samarbejder er i støbeskeen. 
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Monitorering – Projekt bedre arealudnyttelse  

I 2019 blev der i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden igangsat projektet, der skal bidrage til at sikre en mere 

effektiv anvendelse af idrætsfaciliteterne hos flere kommuner samt at styrke dialogen om dette. Der er ligeledes fokus på 

at optimere energiforbruget på faciliteterne. I første omgang er der fokus på indendørsfaciliteterne, og i alt otte 

kommuner deltager i projektet.  

Den primære problemstilling for projektet er, som beskrevet i tidligere kvartalsrapporter, at en del af de bookede haltider 

ikke anvendes, i nogle tilfælde kun delvist og i andre tilfælde slet ikke. Målet med projektet er derfor at finde løsninger 

på, hvordan det gøres nemmere at afbooke tider, og hvordan dialogen med halbrugerne (f.eks. idrætsforeninger) 

optimeres, så vi kan bruge hallerne bedre. 

I første halvår af 2021 er projektets dialogværktøj (dashboard), som fremover er navngivet Optimeter, blevet justeret på 

det grafiske udtryk. Der er kommet ny leverandør på den grafiske del af opgaven, og det første udkast på grafikken ser 

lovende ud. I løbet af juni forventes det, at Optimeter bliver leveret som en løsning, der kan tage i brug i efteråret 2021. 

Da der har været lukket/uregelmæssig brug af faciliteterne i Kildeskovshallen og ishallerne de første fire måneder af 2021, 

har det ikke være relevant at bearbejde den registrerede data. 

Anlægsbevillinger – status 

Bander til ishaller: I Gentofte Sportspark er der kontraheret med entreprenøren Prorink fra Finland, der skal bygge de nye 

bløde bander og arbejdet er begyndt og forventes afsluttet inden begyndelsen af den nye sæson. Banderne i Hal 2 

forventes udført i sommeren 2022. 

Klubhus i Gentofte Sportspark: Der er indgået aftale med en rådgiver til bygning af Klubhuset til Gentofte Idræts Klub 

(Atletik) og Gentofte Løbeklub. Arbejdet igangsættes efter sommerferien og forventes at stå færdigt primo 2022.  

Overbygning på Maglegårdshallen: Projektet har været i udbud og licitationsresultater er modtaget. Der er valgt 

entreprenør efter nogle få justeringer af tilbuddet, og byggeriet forventes begyndt i slutningen af juni og afsluttet primo 

2022.  

Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen: Der er blevet valgt rådgiver til lysanlægget, der skal anlægges på kunstgræsbanen 

ved Maglegårdshallen. For at komme i mål ift. bevillingen valgtes indledningsvist en lysstyrke på 125 lux i stedet for 250 

lux. Det har været forelagt HIK, der har valgt at betale differencen, så løsningen på 250 lux kan gennemføres. Lysanlægget 

forventes at kunne tages i brug i oktober 2021.  

Kunstgræs ved Jægersborg Boldklub: Der er fundet rådgiver, lavet jordprøver og bestemt præcis placering og banen. Der 

gennemføres høring af naboerne, og det er forhåbningen, at banen kan stå færdig i indeværende år, men efterårets 

komme kan vanskeliggøre dette. 

Opvisningsbanen i Gentofte Sportspark: Der er indgået forlig med entreprenøren af opvisningsbanen i Gentofte 

Sportspark. På grund af den planlagte turnering i fodbold og amerikansk fodbold kan renoveringen først gennemføres i 

juni 2022. 
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KULTUR 

Biblioteket 

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution med samlet 438.762 besøgende i 2020 og 
732.918 besøgende i 2019.  

Nedenfor gives en status på 2. kvartal 2021 på hhv. det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne, det samlede 

antal udlån af fysiske materialer og det samlede antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.  

Figur 1 Besøgende på Gentofte Bibliotekerne 2019-2021 pr. måned

 

Besøgstallet på bibliotekerne er støt stigende, men fortsat præget af covid-19-situationen, og det er endnu ikke 

normaliseret. Borgerne er fortsat tilbageholdne med at anvende bibliotekerne, både i Gentofte og på landsplan. Dette 

kan både skyldes en generel tilbageholdenhed med at bevæge sig rundt i det offentlige rum og de restriktioner, der har 

været på bibliotekerne. Arrangementerne er dog godt besøgt, men de må gennemføres for et begrænset antal deltagere 

grundet restriktionerne.   
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Figur 2 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2019-2021 pr. måned 

 

Udlånet af fysiske materialer er fortsat også påvirket af covid-19-situationen, og dette hænger sandsynligvis sammen med 

den generelle tilbageholdenhed med at besøge bibliotekerne.  

Figur 3 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2019-2021 pr. kvartal 

 
 

Der har gennem nedlukningen været langt flere lån af digitale materialer, og det må forventes, at det ikke falder til status 

quo før covid-19, da mange flere lånere har fået erfaring med at låne digitalt. Det er et opmærksomhedspunkt, da digitale 

udlån er dyrere end fysiske pga. afregningsmodellen: En fysisk bog købes én gang og kan lånes ud, til den er slidt op. En 

digital titel afregnes, hver gang der er et lån. Der er indført et maks. på otte digitale udlån pr. måned pr. borger i et forsøg 

på at begrænse udgiften. Dette har dog kun effekt ift. ’stor-lånere’, og har ikke virkning ift. stigningen i antallet af lånere, 

der har fået øjnene op for mulighederne for digitalt udlån.   
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Besøgstal på Øregård Museum, I Gentofte Kino, på Garderhøjfortet og i Bellevue Teatret 

Gentofte Kommune har i 2. kvartal 2021 modtaget besøgstal for 2020 fra Øregaard Museum, Gentofte Kino, Bellevue og 
Garderhøjfortet. Tallene fremgår sammen med tidligere års tal af Tabel 5. De lavere tal i 2020 skyldes aflysninger grundet 
covid-19-restriktioner.  
 

Tabel 5 Besøgende på Øregård Museum, Gentofte Kino, Garderhøj og Bellevue Teatret 

Antal besøgende 2018 2019 2020 

Øregård Museum 18.132 20.406 7.746 

Gentofte Kino 86.000 81.000 40.165 

Formidlingscenter Garderhøj 14.012 14.071 6.443 

Bellevue Teatret 77.102 72.584 18.274 

 

Elevtal på Gentofte Musikskole i 2020 
Gentofte Kommune har i 2. kvartal 2021 modtaget elevtal samt antallet af leverede Kulturpakker fra Gentofte Musikskole 
samt Kulturskolerne (drama-, billed-, og forfatterskolerne) for 2020. Tallene fremgår sammen med tidligere års tal af 
Tabel 6Tabel 7 ogTabel 8. Grundet covid-19-restriktioner er elevtallene svagt faldende, hvorimod det er lykkedes at øge 
antallet af kulturpakker. 
 

Tabel 6 Elevtal fra Gentofte Musikskole 

Elevtal - Gentofte Musikskole 2018 2019 2020 

I alt  2.129 1.832 1.712 

 

Tabel 7 Elevtal fra Kulturskolerne 

Elevtal - Kulturskolerne 2018 2019 2020 

I alt  289 295 289 

 

Tabel 8 Tal for Kulturpakkerne 

Kulturpakker 2018 2019 2020 

Antal Kulturpakker til skoler 150 156 179 

Antal deltagere skoler 4.714 4.426 5.160 

Antal Kulturpakker til dagtilbud 225 210 231 

Antal deltagere dagtilbud 3.438 3.124 3.664 

 

Årsberetninger fra kulturinstitutionerne i Gentofte Kommune 
Gentofte Kommune har modtaget årsberetninger for 2020 for Øregaard Museum, Gentofte Kino og Gentofte Musikskole 

samt årsberetning for Bellevue Teatret for 2019/2020, de kan læses på Politikerportalen: 

• Øregård Museum årsberetning 2020 

• Gentofte Kino årsrapport 2020 

• Gentofte Musikskole årsrapport 2020 

• Bellevue Teater årsrapport 2019-20 

 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Øregård%20museum%20årsberetning%202020.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte%20Kino%20årsrapport%202020.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Gentofte%20Musikskole%20årsrapport%202020.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Bellevue%20teater%20årsrapport%202019-20.pdf
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Kultur- og Børnekulturpuljen 

Tabel 9 Oversigt over bevillinger fra Kulturpuljen 1. og 2. kvartal 2021 

Kulturpuljen 
2.000.000 

kr.       
1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Gentofte Jazzklub - 7 koncerter 37.000 kr.   Musikskolen og Fritidscentrene - Gentofte Live 19. juni  17.500 kr. 

Kultur og oplevelser - Opera i de fri 169.000 kr.   Lokalhistorisk Arkiv - Golden Days 50.000 kr. 

Åbne Døre 9.500 kr.   Handelsforeningen i Gentofte - genåbningsfest den 6. maj  3.500 kr. 

Kultur og oplevelser – Gentoftenatten 350.000 kr.   Magasin Lotus Bellevue Strand 15.000 kr. 

Unges Frie Tid – Kunstcubator 20.000 kr.   Gentofte Lokalhistoriske Forening - publikation om 
Hellerup 

25.000 kr. 

Gentofte Bibliotekerne voksenarrangementer 250.000 kr.   Gentofte Kino - FILM-FODBOLD - særskilt konto  42.000 kr. 

Børnekulturen 250.000 kr.   Kultur og Oplevelser - Gadefestival 2021 150.000 kr. 

Chr. IV Barokorkester koncert 8.000 kr.   Verdensballetten 50.000 kr. 

Kunst i kirker 20.000 kr.   Søborg Harmoniorkester - koncert på Bostedet Østerled 4.500 kr. 

TÁ EN TING, 15 forestillinger om bæredygtighed 
med Teater Du Milde Himmel på Experimentarium 
for skoler og familier 

105.000 kr.   Maglegård Sogn/Messiaskirken 30.000 kr. 

Bloom Institute – samtalekoncerter 17.500 kr.   Kultur og oplevelser - Opera i de fri - AFLYST pga. covid-19 -169.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 1.236.000 kr.   Bevillinger 2. kvartal 387.500 kr. 

Tilbage i Kulturpuljen 764.000 kr.   Tilbage i Kulturpuljen 545.500 kr. 

 

Oversigten over bevillinger fra Kulturpuljen bekræfter tendensen fra år til år til, at Kulturpuljen modtager flest 

ansøgninger og bevilliger størstedelen af sine midler i årets første halvdel. Restbeløbet efter 2. kvartal 2021 er dog oppe 

på 545.500, idet Opera i det Fri blev aflyst, hvilket medførte en tilbagebetaling på 169.000 kr.  Bevillingerne i 2. kvartal 

2021 er delt mellem et bredt felt af arrangører og fordeler sig indenfor musik, film, ballet, historie og visuel kunst. Samlet 

set er der i 1. og 2. kvartal 2021 tildelt 199.542 mindre end i 1. og 2. kvartal 2020. Det generelt dæmpede aktivitetsniveau 

tilskrives covid-19-restriktionerne. 
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Tabel 10 Oversigt over bevillinger fra Børnekulturpuljen 1. og 2. kvartal 2021 

Børnekulturpuljen 388.000       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr.  

TEGNEWORKSHOP om graphic novels med Jan Kjær 
på Dyssegaard Bibliotek for 75elever på 
mellemtrinnet fra Dyssegårdsskolen 

2.500 kr. 

  

MED SKOLEN I BIOGRAFEN –eleverne opøver fortolknings- 
og analysekompetence, og udvikler forståelse for andre 
perspektiver (særskilt konto) 

33.397 kr. 

FARVENS FORM, FORMENS LYD - deltagerbaseret 
Bauhausteater med Charlotte Calberg, Tineke 
Noordhoek og Bellevueteatret samt 75 elever fra 4. 
klassetrin på Bakkegårdsskolen 

40.000 kr. 

  

NATURLABORATORIET – workshops, køkkenhave og vild 
natur fra Pavillonen på Charlottenlund Station (Dramateket) 

15.000 kr. 

VOKSSKOV vandreperformance og 
huskunstnerworkshops med Seidlers Sensorium og 
tre 4. klasser fra Skovgårdsskolen 

51.000 kr. 

  

BØRNESOMMERJAZZ – Eksistentielle spørgsmål i 
børnehøjde - koncerter i daginstitutioner om formiddagen 
og for familier om eftermiddagen. 

5.000 kr. 

VILDHEKS forestilling på Bellevueteatret med 
læringsmateriale for 1000 gentofteelever fra 
mellemtrinnet  

60.000 kr. 

  

SOMMERBOGEN – læselystkampagne for børn og unge 
mellem 6 og 15 år med det formål at stimulere børnenes 
læselyst. 

5.000 kr. 

TEATERDYSSEN, forårsprogram med tre 
teaterforestillinger for ca. 170 børn i alderen 1 - 12 år 

1.973 kr. 

  

    

SJOV MED MUSMATIK med Mikkel Engell og 160 
elever fra 3. klasse på Gentofte Skole og 
Maglegårdsskolen 

16.000 kr. 

  

    

Bevillinger 1. kvartal 171.473 kr.   Bevillinger 2. kvartal 58.397 kr. 

Tilbage i Børnekulturpuljen 216.527 kr.   Tilbage i Børnekulturpuljen 158.130 kr. 

 

Børnekulturpuljen har som udgangspunkt en ramme på 138.000 kr. og suppleres med 250.000 kr. fra Kulturpuljen. I 2. 

kvartal 2021 har puljen støttet projekter inden for film, natur, litteratur og musik og litteratur. Sammenlagt er der i 1. og 

2. kvartal 2021 bevilget i alt 229.870 kr. Hovedparten af de resterende midler er dog reserveret, idet Børnekulturpuljen 

traditionelt støtter en del projekter og partnerskaber, som organiseres i samarbejde med kulturinstitutioner, kunstnere 

og kommunens skoler, og som strækker sig over flere sæsoner. Flere af disse projekter har opnået forhåndstilsagn fra 

Børnekulturpuljen, som et led i bestræbelserne på at opnå supplerende tilskud andetsteds fra, f.eks. fra 

Huskunstnerordningen.  

 

Økonomisk status – Kultur 

Driftsudgifter 

 

 

Det korrigerede budget udgør 59,8 mio. kr., og der forventes et regnskab på 59,8 mio. kr. Det omfatter et merforbrug på 

0,4 mio. kr. for coronarelaterede udgifter, en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. til at flytte kulturpuljemidler fra biografstøtte 

til kulturpuljen samt effektiviseringer for -0,1 mio. kr.  

Kultur

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1020 61,0 59,8 24,0 -0,4 59,8

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,4
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UNGE 

Ungeområdet dækker det tværgående samarbejde om EN UNG POLITIK samt driften af Musikbunkeren samt 

Ungemiljøerne i Byens Hus og Vangede.  

Musikbunkeren  

Figur 4 Antal medlemmer i musikbunkeren 2019-2021 pr. måned 

 

Musikbunkeren har været lukket pga. covid-19 indtil d. 21. maj, og har derfor ikke kunnet optage nye medlemmer, 

hvorfor medlemstallet er faldende. Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids formodning at denne tendens vil vende 

efter sommerferien, hvor det igen bliver muligt at tage imod nye medlemmer. 

Ungepuljen  

Tabel 11 Oversigt over bevillinger fra Ungekulturpuljen 2. kvartal 2021 

 

Grundet covid-19-situationen har ungeområdet vurderet, at den planlagte markedsføring af ungepuljen vil blive sat i gang 

efter sommerferien. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ser frem til en tid med mere ungeaktivitet og en stigende 

efterspørgsel på projekter, events og andre ungestyrede aktiviteter. Et hold af unge fra Byens Hus vil indgå som ansvarlige 

for en større lancering af puljen omkring august 2021.  

 

  

Ungepuljen 43.000 kr.

1. kvartal Kr. 2. kvartal Kr.

Ingen 0 kr. Ingen 0 kr.

Bevillinger i 1. kvartal 0 kr. Bevillinger i 2. kvartal 0 kr.

Tilbage i Ungepuljen 43.000 kr. Tilbage i Ungepuljen 43.000 kr.
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Økonomisk status – Unge  

Driftsudgifter 

 

 

Det korrigerede budget udgør 9,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 9,7 mio. kr. Forskellen svarer til ansøgte 

tillægsbevillinger for 0,1 mio. kr. vedrørende trivselsmidler til ungemiljøer. 

Budgettet forventes overholdt. 

  

  Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1030 10,0 9,6 4,2 0,1 9,7

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,0
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FRITID 

Kildeskovshallen 

Figur 5 Besøgende i Kildeskovshallen 2019-2021 pr. måned 

 

Covid-19 har forårsaget lukning frem til 21/4 2021. Data herfra er eksempelvis personalekort og + 5%. Kildeskovshallen 
har mistet en del personale i løbet af corona, og det har derfor været nødvendigt af sikkerhedsårsager af og til at lukke 
bassiner. Det har også haft betydning for det lave besøgstal efter d. 21. maj. 

 

Fritidspuljer 

Tabel 12 Oversigt over bevillinger fra puljer i Fritid 2. kvartal 2021 

Eliteidrætspuljen 150.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

IISHF’s (Internationale Inline - Skaterhockey) 
internationale klubmesterskab Womens 
European Cup, for de bedste damehold i Europa, 
som afvikles i Berlin, Tyskland den 26-27. Juni 
2021 

10.000 kr. 

  

VM i Matchrace Californien Emil Kjær og Mads 
Poder Witzke 

15.000 kr. 

      

Tilskud til deltagelse i Europa Cuppen 2021 
rulleskøjte-hockey for klubhold som bliver 
afviklet den 27.-29 august i Rossemaisson, 
Schweiz 

20.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 10.000 kr.   Tilbageført 2. kvartal 35.000 kr. 

Tilbage i Eliteidrætspuljen 140.000 kr.   Tilbage i Eliteidrætspuljen 105.000 kr. 

 

Puljen for talentudviklingsmiljøer 120.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Gentofte Volley - tilskud til talenttræner 18.750 kr.   Ingen   

KDY (Kongelig Dansk Yachtklub) søger tilskud til 
indretning af "Sandslottet" med styrkefaciliteter  

30.000 kr. 
      

Bevillinger 1. kvartal 48.750 kr.   Bevillinger 2. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Puljen for talentudviklingsmiljøer 71.250 kr.   Tilbage i Puljen for talentudviklingsmiljøer 71.250 kr. 
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Eventpuljen 150.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Ingen ansøgninger     Strandvejsløbet, Gentofte Løbeklub 15.000 kr. 

      Stævner SUP and SURF - motionsstævne 30.000 kr. 

      

Copenhagen Towers - events med fokus på 
rekruttering 

20.000 kr. 

      

Åkanden og Jægersborg fodboldturnering med 
fokus på rekruttering  

25.000 kr. 

      Gentofte Fodbold Akademi - int. børnestævne 25.000 kr. 

      Gentofte Svømmeklub - åbent vand stævner 25.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.   Bevillinger 2. kvartal 140.000 kr. 

Tilbage i Eventpuljen 150.000 kr.   Tilbage i Eventpuljen 10.000 kr. 

 

Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 169.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Ingen ansøgninger, grundet Covid 19     Udvikling af pigefodbold GVI 26.000 kr. 

   Hjelme Copenhagen Towers 7.500 kr 

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.   Bevillinger 2. kvartal 33.500 kr. 

Tilbage i Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 169.000 kr.   

Tilbage i Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 135.500 kr. 

 

Klubrumspuljen 2.300.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Skovshoved Sejlklub - Brugt båd 70.000 kr. 

  

Skovshoved Sejlklub - 2 brugte joller + 3 nye sejl 77.000 kr. 

SIF - Lys på tennisbane 5 og 6  Under 
udredning   

Mattssons Rideklub - Skridtbånd 143.500 kr. 

Ordrup Rideklub - Gøre lejlighed og rytterstue 
godkendt til beboelse 

 Afvist 

  

Gentofte Hockeyklub - Møbler, udstyr, 
køleskab, hygge, markise 

42.089 kr. 

Hellerup Sejlklub - fast kapsejladsbane 73.229 kr. 

  

Modne Motionister - To bænkeborde med 
parasoller til terrassen 

33.983 kr. 

Jægersborg Boldklub - Renovering af café (gulv + 
væg) 

 53.667 kr 

  

Hellerup Sejlklub - 5 sejl + følgebåd med trailer 172.716 kr. 

Sportsrideklubben - Forbedring af anlæg i 
Bernstorffsparken 

192.500 kr. 

  

Gentofte Rideklub - 10 sikkerhedsvest + 18 
sikkerhedsstigbøjler 

22.050 kr. 

Gentofte Rideklub - 56 saddelunderlag + 7 
brugte sadler + 4 infoskærme 

47.396 kr. 

  

Copenhagen Towers - Permanent amerikansk 
fodboldmål i GSP 

25.550 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 436.7921 kr.   Bevillinger 2. kvartal 516.888 kr. 

Tilbage i Klubrumspuljen 1.863.206 kr.   Tilbage i Klubrumspuljen 1.346.320 kr. 
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Spejderrumspuljen 150.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Charlottenlundspejderne - Rafter + raftestativ 14.000 kr.   Ingen   

Ordrup Gruppe - 3 oversejl + 3 telte + 4 gassæt 18.696 kr.       

Søspejdergruppen Havmændene 
Tavle + fladskærm 

7.122 kr. 

      

Dyssegårdsspejderne - Overdækning 72.775 kr.       

FDF Gentofte - Skur med udendørs køkkenbord 9.047 kr.       

1. Klampenborg Spejdergruppe - Diverse 
udeaktiviteter. Bålfade + hængekøjer + pander + 
tarps + trætelte + økser 

23.862 kr. 

      

Bevillinger 1. kvartal 145.502 kr.   Bevillinger 2. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Spejderrumspuljen 4.498 kr.   Tilbage i Spejderrumspuljen 4.498 kr. 

 

Talentudviklingspuljen 150.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Der er valgt nye talenter til 
Talentudviklingsprojektet 2021 

150.000 kr. 

  

Ingen  

  

Bevillinger 1. kvartal 150.000 kr.   Bevillinger 2. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Talentudviklingspuljen 0 kr.   Tilbage i Talentudviklingspuljen 0 kr. 

 

Fra Eliteidrætspuljen er der i 2. kvartal blevet bevilliget i alt 35.000 kr. fordelt på 15.000 kr. til to deltagere til VM i 

Matchrace i Californien og 20.000 kr. til deltagelse i Europa Cuppen 2021 for klubhold, som bliver afviklet den 27.-29. 

august i Rossemaisson, Schweiz. Eliteidrætspuljen støtter hold og individuelle eliteidrætsudøvere til rejser, når de skal til 

kampe og turneringer, som de har kvalificeret sig til. Dermed er der et restbeløb i Eliteidrætspuljen på 105.000 kr. til 

2021.  

I Puljen for talentudviklingsmiljøer i idrætsforeningerne har der i 2. kvartal ikke været nogen ansøgere, dermed er der 

fortsat 71.250 kr. tilbage til resten af året.  

 

I 2. kvartal har Eventpuljen fået 6 ansøgninger i juni måned og bevilliget 140.000 kr. Foreningslivet er ved at være tilbage 

efter en lang periode med nedlukning som følge af Covid-19. Foreningerne vil gerne i gang igen og iværksætte events med 

forskelligt fokus. Events i og på vand som sup and surf og åbent vand svømning samt på land med fodbold, motionsløb og 

amerikansk fodbold. Puljen er stort set opbrugt og har 10.000 kr. tilbage til resten af 2021.  

 

I Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysningen er der bevilliget 26.000 kr. til udvikling af pigefodbold i GVI og 7.500 

kr. til udlån af hjelme i Copenhagen Towers. Samlet er dermed bevilliget 33.500 kr. og 135.500 kr. tilbage i puljen.  

 

Klubrumspuljen kan søges af idrætsforeninger til renovering, ombygning og nybygning af lokaler og anlæg samt til faste 

installationer og inventar. Der er i 2. kvartal 2021 samlet bevilliget 516.888 kr. 

Både Talentudviklingspuljen og Spejderrumspuljen tildeler alle midler i 1. kvartal.  
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Økonomisk status – Fritid 

Driftsudgifter 

 

 

Det korrigerede budget udgør 73,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 77,5 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 

4,5 mio. kr. som kan henføres til coronarelaterede udgifter. Herudover er der effektiviseringer for -0,6 mio. kr. 

 

ANLÆGSSTATUS 

 

 

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 39,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget inkl. ansøgte tillægsbevillinger. 

 

Fritid

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1040 76,2 73,6 40,4 -0,6 77,5

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 4,5

  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 39,1 74,8 2,8 -28,8 39,8

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -6,2



 

 

 

 

 

 

Relateret document 2/3 

 

 

 

Dokument Navn: Budgetændringer 2. kvartal 

2021- KUF.pdf 

Dokument Titel: Budgetændringer 2. kvartal 

2021- KUF 

Dokument ID: 4044804 

 

 

 

 



Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner ‐ Negative tal forbedrer økonomien ‐ positive forværrer den.

Kultur

Oprindeligt budget 61,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28‐09‐2020 Teknisk omplacering Overførsler Effektiviseringer ‐ Rengøring ‐1,8

29‐03‐2021 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2020 1,1

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Midler til leder af Byens hus 0,6

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service E‐arkivar fra bibliotek til IT ‐0,8

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer ‐0,3

Korrigeret budget 59,8

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30‐08‐2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer ‐0,1

31‐08‐2021 Teknisk omplacering Service Kulturpuljemidler fra biografstøtte ‐0,3

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30‐06‐2021 Afvigelse Service Øvrigt mer‐ eller mindreforbrug 0,4

Forventet regnskab 59,8

Unge

Oprindeligt budget 10,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

29‐03‐2021 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2020 0,2

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Midler til leder af Byens hus ‐0,6

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Fra Fritid til Unge vedr. tværgårnde indsatster 0,1

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer 0,0

Korrigeret budget 9,6

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30‐08‐2021 Teknisk omplacering Service Trivselsmidlerne, aftale 18. feb 2021 til Ungemiljøer 0,0

30‐08‐2021 Teknisk omplacering Service Trivselsmidlerne, aftale 1. juni 2021 til Ungemiljøer 0,0

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 9,7

Fritid

Oprindeligt budget 76,2

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28‐09‐2020 Teknisk omplacering Service Effektiviseringer ‐ Rengøring ‐2,4

29‐03‐2021 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2020 0,2

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Fra Fritid til Unge vedr. tværgårnde indsatster ‐0,1

26‐04‐2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer ‐0,2

Korrigeret budget 73,6

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30‐08‐2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer ‐0,6

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

7. juli 2021

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte 

bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes

godkendt i Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner ‐ Negative tal forbedrer økonomien ‐ positive forværrer den.

7. juli 2021

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte
30‐06‐2021 Afvigelse Service Øvrigt mer‐ eller mindreforbrug 4,5

Forventet regnskab 77,5
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Afsluttende opfølgning på opgaveudvalget Anbringelser 2021-2 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  11. december 2017 

Reference til stående udvalg:  Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

Opgaveudvalgets opgave:  At undersøge hvordan borgerne og frivillige organisationers 

indsatser kan understøtte indsatsen for børn og unge, deres 

familier og nærmeste netværk før, under eller efter en 

anbringelse. Dernæst at anbefale muligheder for indgåelse af 

nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet mellem 

civilsamfundet og Gentofte kommune. 

 

Opfølgning juni 2021 

Den 11. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen ”En frivillig håndsrækning i en udsat situation. 

Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser”. 

Opgaveudvalget var nedsat med det formål at undersøge, hvordan borgere og frivillige organisationers 

indsatser kan understøtte den professionelle indsats for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, 

deres familier og nærmeste netværk. Dertil at anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der 

kan understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte kommune. 

Opgaveudvalgets medlemmer anbefalede fem konkrete ideer og indsatser til, hvordan den frivillige verden 

og civilsamfundet i samarbejde med kommunen kan sikre den bedst mulige støtte og opbakning til børn og 

unge i udsatte positioner. Dette for at alle børn og unge trives, udvikler deres kompetencer og udfolder 

deres potentialer.  

Her er opfølgning og status på de fem anbefalinger: 

1. Etablering og drift af en koordineringsenhed og 2. oprettelse og vedligeholdelse af et mentornetværk 

I Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte har der i perioden frem til 31-06-2021 været ansat en 

frivillighedskoordinator som en del af efterværnsprojektet Styrmand i eget liv, der har været finansieret af 

Socialstyrelsen i perioden 2018-2021. Baggrunden for at ansætte en frivillighedskoordinator tager særligt 

afsæt i Opgaveudvalgets værdigrundlag om, at der er et stort potentiale i at skabe et større fællesskab og 

samarbejde mellem kommunen og de frivillige. Med frivillighedskoordinatoren har Gentofte Kommune de 

seneste ca. tre år udviklet og drevet en tæt koordinering af frivillige og kommunale indsatser for de udsatte 

unge i kommunen.  

Gennem EN UNG POLITIK er det blevet muligt for Gentofte Kommune at fortsætte finansieringen af en 

frivillighedskoordinator frem mod 31.12.2021. Frem mod 31.12.21 undersøges mulighederne for en 

længerevarende finansiering. Frivillighedskoordinatoren ses som en central del af Gentofte Kommunes 

arbejde med at rekruttere, fastholde, videreudvikle og koordinere frivillighedsområdet med fokus på 

kommunens udsatte og sårbare unge.  

 



                                                                              
 

Fra januar 2019 til juni 2021 er det lykkedes frivillighedskoordinatoren at matche 82 unge med en 

frivilligindsats. Størstedelen af de unge (78 %) søger faglig støtte, når de rækker ud efter en frivillig indsats, 

mens de resterende (22 %) søger en samtaleven. De fleste unge bliver henvist af fx UU-vejledningen, 

Ungekontakten og myndighed i Børn og Familie, men frivillighedskoordinatoren oplever også, at flere unge 

opsøger Frivilligcentret selv. Frivillighedskoordinatoren har løbende evalueret indsatsen, som kan 

opsummeres med et par citater fra de unge, jf. nedenfor: 

”Det har givet mig en anden voksenperson i mit liv, en som ikke ansat, det er valgfrit for den frivillige at 

være sammen med mig” 

”Det bedste ved at have en frivillig har været at have en ven at gå tur med, at lære nyt om den danske 

kultur og blive bedre til dansk ” 

Frivilligkoordinatoren har i projektperioden etableret et frivillignetværk, der mødes fire gange årligt. 
Netværket består af frivillige organisationer i Gentofte kommune, som arbejder med børn og unge med 
formålet at sikre videndeling og koordinering på tværs af indsatserne. Netværket fortsætter efter 
projektafslutning pr. 31-06-2021. Frivilligkoordinatoren har i Styrmand i eget liv været forankret i 
Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, som holder til i Byens Hus. Denne organisering fortsætter også frem til 
31.12.2021, idet der har været en rigtig god synergi ved den placering, som har givet mulighed for 
brobygning til både Headspace og Ungemiljøet i Byens Hus.   
   

3. Mindske børn og unges ensomhed 

Med afsættet i forebyggelse og håndtering af ensomhed blandt udsatte og sårbare unge i Gentofte 
Kommune anbefalede opgaveudvalget anbefalede bl.a. et fysisk mødested kun for tidligere og nuværende 
anbragte. I forbindelse med projekt Styrmand i eget liv indgik Gentofte Kommune et partnerskab med den 
frivillige forening Børn og Unges Trivsel (BOUT), der står bag projekt UNIK. Værestedet UNIK åbnede 22. 
januar 2019, og er et psykologisk forankret værested, som både er et frivilligt værested og et 
fagprofessionelt tilbud med tilknyttede psykologer. I løbet af projektperioden lykkedes det ikke at få de 
unge anbragte/tidligere anbragte til at deltage i de mange frivillige aktiviteter på værestedet. UNIK er ikke 
blevet det værested – for anbragte/tidligere anbragte unge –som der var håbet på, men har primært været 
brugt til psykologsamtaler.  
 
Derfor er samarbejdet med UNIK ikke blevet forlænget efter projektperiodens afslutning. I stedet tilbydes 
psykologsamtaler fortsat på Tranegårdsvej. Børn og Familie arbejder på, at Ungekontakten som varetager 
kontaktpersonsforløb på sigt kan rumme unge som en del af det nye miljø på Margrethevej, når 
Ungekontakten flytter dertil. Intentionen er at Ungekontakten kan tilbyde unge, der har/har haft 
kontaktpersonsforløb at benytte Margrethevej som mødested i en overgangsperiode.  
 
4. Hjælp til at finde fritidsjob 

Hjælp til at finde fritidsjob er tænkt ind i projekt Unge på vej. Projektet har særligt fokus på uddannelse og 

beskæftigelse. Frivilligkoordinatorrollen har et stort fokus på at hjælpe til i forbindelse med fritidsjob til de 

unge, der indgår i projektet. Samtidig samarbejder frivillighedskoordinatoren tæt med fx UngeCentret i 

Jobcentret samt UU-vejledning omkring de unges muligheder for at få fritidsjob. Der er et stort potentiale i 

at styrke fokus yderligere omkring frivillighedskoordinatorens tilgang til lokale virksomheder og 

organisationer mhp. at finde fritidsjob til de unge.   



                                                                              
 

5. Særligt fokus på den samlede familie 

I Projekt Styrmand i eget liv var der familiesamtaler på Værestedet UNIK afviklet af de tilknyttede 
psykologer. Det har dog været et tilbud som meget få har benyttet sig af. Tilbuddet vil fremadrettet blive 
varetaget af Gentofte Kommunes FamilieCenter.  
 
Der arbejdes kontinuerligt med at skabe sammenhænge, koordinering og samarbejde på tværs af 

organisationen for at sikre et helhedsorienteret blik på barnet, den unge og familien. Bl.a. er der arbejdet 

med udvikling af Gentofte kommunes FamilieCenter, Ungekontakten og koordineringen til myndighed. Det 

betyder, at tilbuddet både arbejder med familier i den tidlige forebyggende indsats og til en mere 

indgribende indsats. I arbejdet er der et fokus på at udvikle familierne, så de netop kan blive så gode 

forældre som muligt.  

 



                                                  
 

      

Opfølgning på opgaveudvalget En Ny Udskoling – MIT Campus Gentofte 2021-2 
 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. oktober 2018. 

Reference til stående udvalg:  Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- 

og Beskæftigelsesudvalget. 

Opgaveudvalgets opgave:   At fremsætte forslag i forhold til: 

• overordnede mål og succeskriterier for fremtidens udskoling med fokus på elevernes kompetencer 

• den fremtidige organisering og struktur 

• processen i arbejdet med udviklingen af produktet 

 

Opgaveudvalgets anbefalinger 2018 
Opgaveudvalgets anbefalinger bestod af overskriften Motiverede elever klar til en digital fremtid samt et 

udskolings-DNA med overskrifterne Originalitet i fællesskaber, Fejle for at mestre og Udforske og skabe. 

Disse overskrifter skal fungere som pejlemærker for udviklingen af og undervisningen i fremtidens 

udskoling. 

Ift. organisering og struktur, besluttede opgaveudvalget, at skolerne i kommunen fremover skal indgå i 

udviklende og forpligtende samarbejder om at løfte fremtidens udskoling. Det skal komme til udtryk i flere 

netværk, kortere og længere samarbejder på både elev-, lærer- og ledelsesplan samt øget videndeling 

mellem skolerne. 

Slutteligt besluttede opgaveudvalget, at realiseringen af fremtidens udskoling på skolerne skal ske gradvist 

og i et tempo, hvor skolerne har mulighed for, med deres professionelle faglighed, at udfylde de rammer, 

der her stilles forslag om. Udviklingen følges gennem skolernes handleplaner og ved dialogmøder mellem 

skoler på tværs samt forvaltningen.  

Opgaveudvalget stillede, ud over deres 3 hovedopgaver (succeskriterier, organisering og proces), også 

forslag om et udskolingshus på Hellerupvej (Byens Hus), hvor ”alle udskolingselever har deres gang i korte 

og længere perioder, hvor samarbejder på tværs af skolerne kan foregå, hvor elever og medarbejdere kan 

inspireres, og hvor der er plads og faciliteter, der kan understøtte udskolingens DNA.”  

Opfølgning juni 2021 
D. 17. september 2020 stod Udskolingen i Byens Hus klar til åbning med 1200 m2 nye læringsrum som skal 

understøtte undervisning ud fra det særlige udskolings-DNA og skolernes egen videreudvikling af 

fremtidens udskoling. Der kan læses mere om Udskolingen i Byens Hus her. 

På trods af nedlukning har de fleste udskolingslærere fået introduktion til huset og 9 ud af 11 skoler haft 

elever i huset til forskellige undervisningsforløb. I alt har der været mere end 1500 fysiske elevbesøg i 

skoleåret 20/21 primært fra 7. og 8. årgang.  

 

https://udskolingenibyenshus.aula.dk/


                                                  
 

Under nedlukningen har Udskolingen i Byens Hus i samarbejde med Ung i Byens Hus samt headspace 

herudover udbudt mere end 100 online undervisningslektioner med fokus på elevernes trivsel og deres 

onlineliv.  

Ift. forankring på skolerne har hver skole en såkaldt huslærer, der fra næste skoleår skal have en fast 

ugedag i huset med henblik på at tage godt imod lærere og elever, udvikle huset samt være bindeled til 

egen skole. Huslærerne har i indeværende år taget hul på denne opgave på Teams og koordineret egen 

skoles brug af huset samt har fået grundlæggende kendskab til brug af makerspace.  

I maj måned afprøvedes en første prototype på Projekt Frirum – et samarbejde med bl.a. Social og 

Handikap – med det formål at give eleverne et præstationsfrit rum og vise dem gode, rusmiddelfrie 

fællesskaber, som de også kan finde i kommunen efterfølgende. Maglegårdsskolen deltog med deres 8. 

årgang. I efteråret 2021 afholdes Projekt Du vælger selv i samarbejde med bl.a. SSP og Lions Club Hellerup 

for alle skolernes 7. årgange med det formål at ruste eleverne til at træffe gode valg for sig selv.  

Der samarbejdes med Ørsted omkring fagområdet Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan ved 

medarbejderoplæg og en kommende inspirationsdag for naturfagslærerne. Et samarbejde med LIFE 

FONDEN er iværksat for kommende skoleår. To skoler har i dette år haft samarbejde med 

Naturvidenskabernes Hus omkring Kloge Hænder, der skal give eleverne hands-on erfaringer med 

erhvervsrettede uddannelser.  

De faglige og tværfaglige netværk, der har til formål at understøtte skolernes samarbejde og videndeling på 

tværs, er startet op digitalt og fortsætter fysisk i kommende skoleår i Udskolingen i Byens Hus. 

Kompetenceudviklingen af ca. 50 lærere i teknologiforståelse har måttet udskydes dette skoleår, men 

starter op i august måned med kick-off i form af oplæg om Digital Myndiggørelse v. Prof. Ole Sejer Iversen. 

Skoleledelserne indgår også i et forløb, der skal klæde dem på til at udvikle arbejdet med 

teknologiforståelse på egen skole og i samspil med Udskolingen i Byens Hus.   

I september måned afholdes forsinket åbningsarrangement kombineret med 1-års fødselsdag i Udskolingen 

i Byens Hus. 

 



 

Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2021-2 
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. oktober 2018 

 
Reference til stående udvalg:  Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 

Opgaveudvalgets opgave: Udarbejde forslag til en ny arkitekturpolitik 
 
Opfølgning pr. august 2021 
 
Kommuneplan 2021 
Kommuneplanen er et overordnet strategisk planredskab for arealanvendelsen og udviklingen af 
de fysiske rammer. Der er i år foretaget en fuld revision af kommuneplanen på baggrund af 
kommuneplanstrategien. Det er en proces, der sker hvert fjerde år. Forslaget til kommuneplan var 
i høring til 19. juli og forelægges til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i august. 
 
Med udgangspunkt i arkitekturpolitikken er der implementeret en række tiltag i kommuneplanen. 
Både i kommuneplanstrategien og i forslaget til kommuneplan er arkitektur og kulturarv nævnt 
som et fokusområde. Der er fx foretaget en geografisk afgrænsning af kulturmiljøerne og 
yderligere kulturmiljøer er udpeget. Der er udpeget i alt 46 kulturmiljøer i kommuneplanen. 
 
Afgrænsningen af kulturmiljøerne skal i samspil med kommuneplanens retningslinjer anvendes 
som et redskab i planlægning og sagsbehandling for at sikre de bærende bevaringsværdier i de 
udpegede områder. Eventuelle ændringer skal ske, så de bærende værdier styrkes og 
understøttes. Læs mere herom i Kommuneplan 2021 under kulturarv 
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030 
 
Derudover er der indføjet en retningslinje, som skal sikre, at ny- og ombygning af bygninger og 
anlæg udformes med blik for arkitektonisk kvalitet. Udformningen skal tage hensyn til helheden i 
lokalområdet, herunder landskabelige og kulturarvsmæssige kvaliteter. 
 
Borgergruppen for bedre byrum  
Under Covid 19, hvor det ikke var muligt at samles til fysiske arrangementer, fandt borgergruppen, 
der arbejder med arkitektur, på et alternativ i forhold hertil. De arrangerede og gennemførte tre 
arrangementer i maj måned, som blev livestreamet fra Jægersborg Bibliotek. 
 

• Det historiske og det moderne Jægersborg – foredrag og udstilling  
• Menneskene mellem husene v. Jan Gehl 
• Hvordan kan du bidrage til Gentofte Lokalarkivs samling? 

Ombygning- og renoveringsprojekter  
I den løbende byggesagsbehandling indgår der fortsat særligt i forbindelse med sager på 
bevaringsværdige bygninger en arkitektonisk og kulturhistorisk vurdering af, om de ønskede tiltag 
enten bevarer eller måske endda forbedrer bygningernes bevaringsværdi. 
 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030


 

Af opgaver ifm. med kommunale bygninger, der har været arkitektonisk vurderet/bearbejdet, kan 
fx nævnes: 
 

• Poul Gernes udsmykning af Gentofte Skole - Gentofte Skole fik i perioden 1996-2007 en 
omfattende udsmykning af billedkunstneren Poul Gernes. Farvesætningen af skolen og 
særligt af hovedtrappen betragtes som et hovedværk. I forbindelse med behov for 
maleristandsættelse og efter samarbejde med en konservator fremstår værket på skolens 
hovedtrappe nu som oprindeligt.  

 
I Gentofte kommune kan Poul Gernes i øvrigt opleves i Gentofte Skoles biblioteksrum, samt 
på bl.a. Ordrup Gymnasium, og daginstitutionen Hyldegården. 

 
• Øregård Museum, bygningsarkæologisk rapport - Rapporten ”Øregaards konturer, 

materialer og farver” er udarbejdet i forbindelse med 100 års jubilæet for museumsdrift. 
Rapporten kan blandt andet indgå ved fremtidige renoveringer af bygningens ydre. 

 
• Bebyggelse til affald – Der er fastsat nye nationale krav om indsamling af affald, hvilket 

medfører, at der skal være plads til yderligere beholdere til sortering af affald. For at få det 
organiseret på hensigtsmæssig vis, er der udarbejdet et koncept med en let konstruktion i 
træ, hvor der efterlades et ordentligt designmæssigt udtryk, som kan passe ind i 
sammenhæng med kommunens mange forskellige bygninger. 
 
De første er lavet til Gentofte Sportspark, Charlottenlund fritidsklub, Skovgårdsskolen, 
Hellerup Kajakklub. 
 

  
Udsmykning af Gentofte skole, Poul Gernes. 
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Overblik over tiltag til unge – STATUS PR. AUGUST 2021 

 

Nedenstående liste giver et overblik over tiltag rettet mod unge i Gentofte Kommune, med særligt fokus på udsatte eller sårbare unge. Listen rummer 
både kommunale og øvrige tilbud, men er ikke udtømmende. Listen er alfabetisk ordnet. 

Statuskolonnen fra maj 2021 er tidligere udsendt. Til brug for opfølgning i august 2021 er der tilføjet en ny status med henblik på at følge op på 
virkningen af de forskellige tiltag. 

 

TILTAG INDHOLD – status pr. maj 2021  STATUS PR. AUGUST 2021 

”Bliv ven med din 
hjerne” 

Gentofte Kommune udbyder forløb til skoleelever på alle 
klassetrin og fagpersoner under titlen Bliv ven med din 
hjerne/Bliv ven med din prøvehjerne (for 9. klasser). Forløbene 
giver viden om hjernens udvikling, opbygning og reaktioner, og 
om hvordan man kan træne den til at finde ro. Når der er 
balance mellem ro og aktivitet, er forudsætningerne for trivsel 
størst. Forløbene er en mulighed for at udvide den enkeltes og 
klassens værktøjskasse i form af viden, forståelse og 
handlemuligheder. 

Der har været planlagt seks forløb af Bliv ven med din 
hjerne siden august 2020. På Ungdomsskolen blev otte 
af de ti planlagte gange afviklet planmæssigt, og 
tilbagemeldingen var, at eleverne fik større selvindsigt 
og mere ro. Ungdomsskolen starter nye forløb op i 
efteråret 2021. 

På Maglegårdsskolen er forløbet gennemført i 1. 
klasserne, hvor fagpersoner oplever, at børnene har 
fået øget selvberoenhed og redskaber til at holde 
fokus.  

Bakkegårdsskolen har gennemført forløb for en 7. 
klasse og har planlagt opfølgende forløb i efteråret 
2021, ligesom der er planlagt nyt forløb for skolens 
0.klasser. En skole måtte aflyse på grund af corona, en 
anden har udsat forløbet til næste forår. 

Et påbegyndt forløb på Tranegårdsskolen og 
Maglegårdsskolen er sat på pause indtil efteråret 2021 
grundet corona. 

Fire forløb for 9. klasse med fokus på ”prøvehjernen” 
er afviklet Forløbene afventer evaluering, og nye er 
planlagt til afvikling i foråret 2022. 



August 2021 
 

2 
 

TILTAG INDHOLD – status pr. maj 2021  STATUS PR. AUGUST 2021 

Familiecentret Familiecentret hjælper børn, unge og familier, som har det 
svært. Der kan være noget i barnets eller familiens liv, som 
kalder på hjælp. Eller der kan være situationer i skolen, 
daginstitutionen eller fritiden, som gør, at barnet eller den 
unge ikke trives. 

Familiecentret har så vidt muligt fortsat sit arbejde og 
sine mødeaktiviteter, dels fysisk, dels digitalt, men 
aktivitetsniveauet har været svingende grundet f.eks. 
familier, som har været i isolation, og derfor har 
måttet aflyse aftaler. Svingningerne har ikke haft et 
omfang, som det har været muligt at opgøre i tal.   

G.I.F. Idræt på Tværs 
(Gentofte Idræt og 
Fritid) 

G.I.F. Idræt på Tværs er en rummelig idrætsforening, der 
primært henvender sig til Gentofte borgere med sociale og 
psykiske udfordringer. Foreningen er hjemmehørende i 
Gentofte Kommune og bliver drevet af en medlemsvalgt 
bestyrelse. Foreningen er ikke specifikt målrettet unge, men 
henvender sig bredt til borgere i kommunen. 

Foreningen lægger vægt på ikke at være er en del af den 
etablerede behandlerverden, men derimod et frirum, som 
giver medlemmerne mulighed for at styrke deres fysik og 
netværk. 

Aktiviteterne er ikke tilrettelagt ud fra aldersgrupper, 
men alle medlemmer, inklusive de yngste, har haft 
mulighed for at deltage i diverse udendørs aktiviteter 
under Covid-19-restriktionerne. De, der har ønsket at 
deltage, har haft stor gavn af det. Opgaven nu er at få 
medlemmerne i gang igen. 

  

 

Gratis psykologhjælp Gentofte Kommune tilbyder gratis psykologhjælp til unge 
mellem 15-25 år, der har det svært. Der gives op til 5 gratis 
samtaler og tilbuddet har været fastholdt under corona. Der 
har været mulighed for fysisk fremmøde også under corona. 
Ensomhed og sårbarhed som følge af corona kan indgå blandt 
problematikkerne. 

Under corona har psykologerne haft samtaler med 
forældre, som søgte vejledning til deres børn, fordi 
deres børn var plaget af ensomhed, angst og/eller 
børnene var blevet asociale og bekymrede sig for 
fremtiden. Gratis psykologhjælp har vejledt unge, der 
har henvendt sig og var selvmordstruet. En del er 
henvist videre til psykiatrien, da de ikke hørte til i 
Gratis psykologhjælp til unge. Desuden er en del børn 
under 15 år sendt videre til STIME og headspace. 

Samlet set har er 60 unge startet op i forløb det sidste 
halve år (fra 1.12.20 til 31.5.21). 32 pct. er mænd og 
68 pct. er kvinder. Hovedparten (29 unge) er i 16-18 
års-alderen. 34 unge har afsluttet deres samtaleforløb 
med mellem 1-5 samtaler.  
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headspace Gentofte Her kan unge ml. 12-25 år møde en at tale med. Normalt unge 
møde op uden tidsbestilling i åbningstiden. For at kunne holde 
åbent under nedlukningen, blev der iværksat forskellige tiltag:  
Mulighed for at bestille tid til en personlig samtale i 
headspace’s lokaler, for walk-and-talks, og for videorådgivning, 
hvis den unge fx er utryg ved at møde op til en fysisk samtale. 
Chatten er åben og under corona har headspace’s åbningstid 
været udvidet. headspace har generelt omlagt sin tid fra 
fysiske oplæg, workshops og samtaler til digitale oplæg, 
workshops og chattid.  

Ud over at tage imod henvendelser fra de unge, laver 
headspace mange opsøgende aktiviteter i form af skoleforløb 
og workshops til ungdomsuddannelser. Dermed når headspace 
ud til en langt større gruppe end de unge, der selv opsøger 
rådgivningen. Se desuden ”Trivselsforløb for skoleklasser” 
samt ”Online forløb for til udskolingsklasser”. 

Overordnet set har tiltagene fungeret som intenderet. 
Aktivitetsniveauet i headspace har varieret hen over 
året og synes at have en kobling med udviklingen i 
corona og restriktioner. Der har været en forventelig 
lille nedgang i fysiske samtaler, mens der har været 
tilgang på chat i perioden. Ressourcerne har været 
omlagt for at kunne understøtte den øgede 
efterspørgsel på chatten.  

De planlagte gruppeforløb været sat i bero, men 
genoptages efter sommerferien. 

Arbejdet med workshops i udskoling og på 
ungdomsuddannelser er i gang og fortsætter efter 
sommerferien.  

Videosamtaler vil fremadrettet indgå som dagligt 
tilbud på lige fod med de fysiske samtaler. Ligeledes 
satses på større fleksibilitet mellem den fysiske og 
digitale rådgivning på daglig basis.   
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Katalog til fagpersoner 
med flere 

 

Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at 
tackle alene. Unge skal have nem adgang til vejledning og 
støtte, hvis livet bliver svært. Derfor har Gentofte Kommune 
gennem sit samarbejde med ungdomsuddannelserne (om 
netop sundhed og trivsel) udviklet et katalog, der giver 
overblik over, hvor og hvordan unge kan få hjælp og støtte, når 
ungelivet er svært. Det kan være alt fra hjælp til håndtering af 
spiseforstyrrelse, angst, depression, misbrug, forældres 
skilsmisse, boligformidling og meget mere. 

Kataloget er tænkt som en hjælp til fagpersoner, der er i 
kontakt med unge mellem 15 og 25 år, men kan også bruges af 
fx forældre og unge selv. Katalog er også formidlet til 
folkeskolerne – målet er at voksne omkring unge har bedre 
mulighed for at hjælpe unge, der er udfordret. Viden om vores 
tilbud er afgørende. Læs kataloget Hjælp til unge i Gentofte 
Kommune via link til hjemmesiden. 

Kataloget er rundsendt til alle ungdomsuddannelser, 
praktiserende læger samt mange enheder internt i 
kommunen. Det har været meget efterspurgt og der 
har været mange positive tilbagemeldinger. Kataloget 
bliver opdateret august 2021 og ved samme anledning 
sættes der fokus på at promovere kataloget over for 
de unge. 

Kontaktpersoner 

 

Kommunens kontaktpersoner arbejder med unge, som har 
behov for voksenstøtte i forhold til eget liv, uddannelse, 
kriminalitet eller misbrug. 

Kontaktpersonerne har under nedlukningen fortsat kunnet 
mødes med de unge, da kontaktpersonerne udfører en kritisk 
funktion. Hvor man har kunnet ”nøjes” med digital eller 
telefonisk kontakt, har det været gjort, men i praksis har det 
kun i meget begrænset omfang været muligt.  

Kontaktpersonerne forestår både individuelle forløb og 
gruppeforløb. Samtidig vil de på sigt kunne tilbyde enkelte 
hybler til unge, som akut og kortvarigt har brug for at komme 
væk hjemmefra.  

Enheden har været i almindelig drift under corona, 
men ikke alt har kunnet gennemføres på almindelige 
vilkår.  

De planlagte gruppeforløb har måttet aflyses to gange 
grundet forsamlingsbegrænsning. I foråret og 
sommeren 2021 er det lykkedes at afvikle 
gruppeforløbene som oprindeligt planlagt. 

Der har været en generel stigning i efterspørgslen på 
foranstaltninger/kontaktpersoner under corona. 
Etableringen af en samlet enhed for kommunens 
kontaktpersoner er dog sket i 2020, hvorfor det er 
vanskeligt at sammenligne efterspørgslen med tiden 
før corona. 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
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Kulturområdet 

 

Kulturområdet er for en stor dels vedkommende pt. nedlukket 
grundet corona.  

Bibliotekerne har med elektroniske tilbud og book talks 
(boganbefalinger til e-reolen) haft fokus på de hjemsendte 
skolebørn. Tilbuddene har været samlet på et digitalt site, men 
der har ikke været mulighed for egentlige aktiviteter. 
Musikskolen og Kulturskolerne underviser i hht. gældende 
restriktioner - pt. udendørs i grupper på op til 10 deltagere. 
Fokus er på det sociale. 

Kulturinstitutionerne er igen åbne for besøgende. 

Bibliotekernes idekatalog til digitale 
undervisningstilbud er rundsendt til skoler og er blevet 
anvendt af lærerne. Det har understøttet variation og 
givet eleverne positive digitale læringsoplevelser. 
Idéer og forløb til din hjemmeskole – lige til at plukke i 
(genbib.dk)  kan fortsat downloades fra hjemmesiden. 

Biblioteket har udbudt onlinebook talks og online 
foredrag. 

Online booktalks visninger: 

Tallet dækker over antal afspilninger pr. video: 
Booktalk 7. klasse: 21 
Booktalk 8. klasse: 18 
Booktalk 9. klasse: 21 

Online forfatterforedrag med Sarah Engell for 7. kl.: 

4 x 7.klasser: 95 deltagere 

Bibliotekernes bogklub for unge; Bogklub+ er fortsat 
med 5 digitale og 2 udendørs møder. Deltagerantal har 
været uændret. Klubben mødes igen fysisk.  

Bibliotekerne holdt åbent for udlån til skoleelever og 
studerende i perioden januar til 21. april 2021. Samt 
tilbudt en hotline, hvor studerende fik rådgivning til 
større opgaver og hjælp til at finde relevant materiale.  

Alle Musik- og kulturskolernes hold er fortsat via 
fjernundervisning eller udendørs. Undervisningen 
kører nu normalt. Dog skal unge over 18 år, vise 
coronapas. Det har understøttet elevernes trivsel at 
kunne mødes fysisk igen. 

https://genbib.dk/nyheder/aktiviteter/ideer-og-forloeb-til-din-hjemmeskole-lige-til-plukke
https://genbib.dk/nyheder/aktiviteter/ideer-og-forloeb-til-din-hjemmeskole-lige-til-plukke
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Dramaskolen har spillet alle forestillinger udendørs i 
Øregårdsparken. Drama- og Billedskolen tilbyder 
sommerskole 

Fremadrettet overvejes mulighed for 
fjernundervisning til elever, der ikke kan møde op 
fysisk. Dette kræver dog opgradering af teknisk udstyr 
til lærerne.  

Musikbunkeren Musikbunkeren er et ungedrevet, kreativt fristed for unge 
musikere mellem 15 og 25 år. Formålet er at give plads til alle 
former for musikrelaterede aktiviteter.  

Musikbunkeren drives af en forening af de unge brugere, 
Foreningen Musikbunkeren, og en musikfaglig medarbejder er 
tilknyttet for at give kreativ sparring omkring både musik og 
aktivitet i bunkeren. 

Musikbunkeren er pt. nedlukket grundet corona, men 
forventer at åbne igen 21. maj 2021. 

Musikbunkeren har i perioden december til maj 
fungeret som et online fællesskab med fokus på 
musikfaglige forløb og workshops. Det har fungeret, 
men det sociale element har været savnet.  

Stedet er genåbnet pr. 21.5. og på trods af 
restriktionerne er der allerede liv og aktivitet. Alene i 
maj meldte 16 nye sig ind. Tal for juni er endnu ikke 
opgjort. Et bredt udsnit af Musikbunkerens 
medlemmer har benyttet tilbuddet under lockdown. 
Erfaringerne viser, at flere melder sig ind, når de kan 
deltage fysisk i aktiviteter. 
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Online forløb til 
udskolingsklasser 

 

Siden februar er der udbudt forskellige online forløb til 
udskolingsklasser med fokus på trivsel og mistrivsel. Flere af 
dem er i samarbejde med Ung i Byens Hus og enkelte med 
headspace.  

Tilbuddet startede i februar 2021 og fortsætter med både 
online mulighed og mulighed for at lave forløb i den uge, 
skolen har udskolingshuset til rådighed, frem mod 
sommerferien.  

Der er primo april afholdt 97 online forløb/moduler – dertil 
kommer bliv ven med din prøvehjerne, som er ugentligt med 
klasserne i 8 uger. 

• Ung i en corona-tid (drøftelse af de dilemmaer, som mange 
unge oplever under corona-restriktioner) 

• Ro i rammer (øvelser som blandt andet har til hensigt at 
skabe ro, stabilitet og nærvær hos de unge)  

• Kend dit sociale medie (om at gebærde sig på sociale 
medier, særligt når man ikke mødes i virkeligheden) 

Forløbene kan afvikles online af klassens lærer. Se mere her: 
Onlineforløb i Byens Hus  

Derudover tilbydes: 

• Trivselsboost ligger pt. virtuelt, men kommer nu som 
fysiske forløb i udskolingshuset, for de skoler der har 
adgang til huset (går på skift). 

• Trivselsfredage i næste skoleår 

• Projekt Frirum Kan man skal et frirum fra 
præstationskulturen? 51 elever fra Maglegårdsskolen 
besøgte seks frirum i Udskolingen i Byens Hus.   

• Bliv ven med din prøvehjerne (onlineforløb som kører med 
5 klasser nu tom maj) 

De planlagte syv digitale forløb har været afholdt over 
100 gange i et samarbejde mellem Udskolingen i Byens 
Hus, headspace og Ung i Byens Hus.  

Lærere og elever har givet meget positiv feedback 
både mundtligt og skriftligt ved de afsluttende 
feedbacks på forløbene. Forløbene er med til at give 
elever og lærere en energiindsprøjtning og rum til 
refleksion og spørgsmål. 

I næste skoleår fortsættes samarbejdet. Workshops 
afholdes så vidt muligt fysisk, men kan afholdes 
digitalt, hvis det bliver nødvendigt.   

https://udskolingenibyenshus.aula.dk/online-forloeb-du-kan-booke-til-din-klasse
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/trivselsboost
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/aktiviteter/forloeb-du-kan-booke-til-din-klasse/trivsel-og-teambuilding
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/ung-i-en-praestationskultur
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/bliv-ven-med-din-proevehjerne
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Opgaveudvalg om 
unges trivsel  

 

 

I 3. kvartal 2021 nedsættes et opgaveudvalg om unges trivsel i 
Gentofte Kommune. Selvom langt de fleste unge i kommunen 
trives, både privat, i skolen og i fritidslivet oplever mange unge 
også en præstations- og perfekthedskultur, som kan føre til 
mistrivsel. Samtidig har corona forstærket muligheden for 
mistrivsel for nogle unge. Opgaveudvalget får til opgave at give 
anbefalinger til, hvordan unge kan støttes til at håndtere 
præstations- og perfekthedskulturen. Udvalget skal samtidig 
berøre de forventelige følgevirkninger af den nuværende 
Corona-situation i relation til opgaveudvalgets formål.  

Deltagere til opgaveudvalget Unges trivsel er udpeget 
og har deres først møde i september 2021. Fem unge, 
der har vist interesse for at deltage i udvalget og som 
også gerne vil deltage i andet, der har relation til 
opgaveudvalget Unges trivsel deltog i workshop om 
unge og coronalæringer, der blev afholdt 16. juni 
2021. 

Partnerskab med 
ungdomsuddannelserne 

 

Formålet med partnerskabet er at udvikle og tilbyde 
forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter sammen 
med ungdomsuddannelserne. Det sker gennem aktiviteter og 
indsatser, som kan være inden for mental sundhed og trivsel, 
alkohol og festkultur, røgfrihed, hash og andre rusmidler samt 
seksuel sundhed.  

Partnerskabet skal sikre en tidlig fremskudt indsats for at 
arbejde med udfordringer og gribe problemer tidligere og 
derigennem bidrage til at fastholde de elever, der af forskellige 
årsager har svært ved at klare deres ungdomsuddannelse. 

Trods corona er aktiviteterne i partnerskabet blevet 
udbygget og flere opskaleret, fx Samtaler om sundhed 
og søvnforløb. Ungdomsuddannelserne har meldt 
meget positivt tilbage omkring samarbejdet på 
halvårligt fælles partnerskabsmøde såvel som 
efterfølgende individuelle møder. Det kommende 
skoleår har partnerskabet valgt at sætte hovedfokus 
på temaet Mental sundhed og trivsel. 
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PPR i folkeskolerne 

 

PPR består af psykologer og logopæder. PPR’s 
medarbejdere samarbejder tæt med kommunens institutioner 
og skoler om det enkelte barn og unge og indgår i samarbejde 
med andre relevante faggrupper. 

PPR udsender derudover løbende mails til kommunens skoler 
med henblik på at gøre opmærksom på de muligheder der er 
for at understøtte børn og unges trivsel. Det kan fx være 
konkrete oplysninger om, hvor unge kan søge hjælp eller en 
opmærksomhed på kataloget Hjælp til unge i Gentofte 
Kommune (se Katalog til fagpersoner med flere). 

Se desuden PPR’s særlige forløb for børn og unge under 
STIME. 

PPR har gennem det seneste år arbejdet hjemmefra i 
det omfang, det har været muligt og har begrænset de 
fysiske aftaler for at mindske risikoen for 
smittespredning. Derudover har medarbejderne i PPR i 
en periode under hjemsendelsen fra marts til juni 
2020 været anvist genåbningsopgaver af praktisk 
karakter på skoleområdet. Der har dog under hele 
nedlukningen været mulighed for at indstille og 
samarbejde med PPR omkring elever, hvor der har 
været en bekymring for elevens udvikling, læring eller 
trivsel. Det er løbende blevet vurderet, ud fra sagens 
alvorsgrad, hvordan den bedst muligt har kunne løses, 
med udgangspunkt i de restriktioner, der har været. 
De indsatser, som PPR særligt har bidraget med har 
været rådgivning og vejledning til skolerne samt 
forældre omkring elever i mistrivsel herunder 
udarbejdelse af Pædagogiske Psykologiske 
Vurderinger. Logopædiske indsatser, fx nogle 
undervisnings- og vejledningsforløb, er i flere sager 
blevet afviklet virtuelt. I de første fem måneder af 
2021 har der været 263 nye indstillinger. Det er lidt 
flere end de første fem måneder i 2019 (226 nye 
indstillinger) og 2020 (157 nye indstillinger).  Det 
vurderes, at årsagen til at den lille stigning i antallet af 
indstillinger kan skyldes det efterslæb af indstillinger 
fra 2020, og at der er en stigning i antallet af børn og 
unge med særlige behov og øget mistrivsel, hvilket kan 
ses i sammenhæng med covid-19. 
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Psykisk førstehjælp 

 

Gennem partnerskabet med ungdomsuddannelser afvikles et 
undervisningsforløb i psykisk førstehjælp for medarbejdere på 
alle ungdomsuddannelser i kommunen, i Musikbunkeren og i 
Ung i Byens Hus.  

Målet med kurset er at klæde medarbejderne på til at kunne 
handle og hjælpe unge, der har det psykisk svært. På kurset 
gives viden om psykiske sygdomme og kriser samt 
kompetencer til at kunne handle, hvis man møder en ung, der 
viser tegn på psykisk mistrivsel.  

Kurset består af et 12 timers træningsprogram, der afvikles 
over 2 dage. De første kurser blev afviklet i efteråret 2020, 
flere afvikles i foråret 2021 og nogle afvikles i skoleåret 
2021/2022. 

I april 2021 blev der afholdt 4 kurser for medarbejdere 
på Gammel Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, 
Gentofte Studenterkursus samt Ung i Byens Hus. Pga. 
corona er kurserne for Øregård Gymnasium og 
Musikbunkeren udsat til efteråret. Det forventes at 
der oprettes endnu et hold i efteråret, da der stadig er 
stor efterspørgsel på kompetencerne. Der er 
gennemført tilfredshedsundersøgelse blandt de i alt 35 
deltagere på kurserne i april, som har været meget 
positive. 24 svarer, at kurset er ’meget relevant’ for 
deres arbejde (højeste vurdering ud af fem) og 26 
svarer, at de vil anbefale kurset til en kollega.  

Et par kommentarer: ”Godt og relevant kursus for alle, 
der arbejder med unge”, ”Meget brugbart”, ”dejligt at 
det var relateret til vores sektor og unge”. 

Rusmiddelkonsulent 

 

Gentofte Kommunes tilbud om anonym og gratis 
samtalerådgivning for unge med et forbrug af alkohol, hash 
eller andre rusmidler, der påvirker hverdagen. 

Ring eller sms anonymt og få svar inden for 2 dage. 

Efterspørgslen har været på samme niveau eller større 
end før corona. Tilbuddet har kørt med fysisk 
fremmøde for de mest udsatte/dem med størst behov 
(kun for borgere med eget forbrug af rusmidler). De 
resterende samtaler er sket online eller pr. telefon.  

De eneste tiltag, der ikke har kunne gennemføres over 
for unge, har været forældregrupper. Der er i stedet 
gennemført virtuelle forældremøder.  
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Samtaler om sundhed 

 

I en forsøgsordning over 7 uger hen over efteråret 2020 har 
Gentofte Kommune afprøvet et koncept med inspiration fra 
Frederiksberg Kommune, hvor unge kan få samtaler med en 
sundhedsplejerske om sundhed og trivsel. Unge på GHG og 
GSK har således i efteråret fået besøg om morgenen af en 
sundhedsplejerske, som har fortalt om ordningen, hvorefter 
eleverne anonymt har kunnet få en kort anonym samtale 
samme dag.  

Ordningen har været en succes, og tilbuddet skal afprøves på 
fire ungdomsuddannelser i kommunen i skoleåret 2021/2022. 

Samtaler om sundhed er en del af aktiviteterne i partnerskabet 
med ungdomsuddannelserne. 

Samtaler om sundhed opskaleres i det kommende 
skoleår og tilbydes på Ordrup Gymnasium og Aurehøj 
foruden Gammel Hellerup og Studenterkursus. Ca. 20 
klasser hvert sted får tilbuddet. 
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Skolernes udskoling 

 

Kommunens skoler har mange forskellige initiativer rettet mod 
børn og unges trivsel. Skolerne har den daglige kontakt med 
eleverne og vurderer på den baggrund, hvilke konkrete 
indsatser og tiltag, der er behov for. Der tages hånd om den 
enkelte elev, både gennem lærere og pædagogers almindelige 
opgaveudførsel og gennem mere specifikke og målrettede 
trivselsindsatser. Da det er meget forskelligt, hvad den enkelte 
skole igangsætter, vises her blot eksempler på tiltag: 

• Der har gennem hele perioden med corona været et stort 
fokus på de sårbare elever, hvilket er kommet til udtryk på 
mange forskellige måder lokalt på den enkelte skole. Det 
væsentligste er, at ’sårbar’ eller ’udsat’ er tolket meget 
bredt med fokus på den enkelte elevs trivsel. 

• Der har på alle skoler været mulighed for nødpasning og 
nødundervisning, for de elever der enten selv har 
efterspurgt dette eller på baggrund af skolens vurdering i 
dialog med forældrene. Det vil sige, at der er taget og 
stadig tages individuelle hensyn til alle elever på alle 
kommunens skoler. Et sted mellem 15 og 40 elever (ikke 
kun unge) pr. skole har således været fysisk i skole i hele 
nedlukningsperioden. 

• Derudover har online tjek-in’s og individuelle 
trivselssamtaler – og i særlige tilfælde trivselsgåture – 
været en del af skoledagen i hele perioden på alle 
klassetrin. Trivselsgrupper arrangeres for elever, der 
udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel, dalende 
motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til 
skolen med bekymring om barnets trivsel. Alle skoler 
arrangerede trivselsgrupper, så snart dette var muligt. Det 
er de enkelte klasseteams på hver skole, der organiserer, 
at elever i målgruppen kommer ud at gå med en lærer – i 

Forvaltningen har været i løbende dialog med 
folkeskolerne om indsatserne under corona, herunder 
også indsatser med fokus på trivsel (der er selvfølgelig 
også fokus på yngre elevers fokus).  

En læring, der går igen på tværs af skolerne, er, at det 
ikke er tilstrækkeligt blot at åbne skolerne igen – der 
er behov for en målrettet indsats for elevernes trivsel. 
Flere skoler peger på behovet for tid og tålmodighed i 
forhold til at vende tilbage. Derfor ønsker mange 
skoler at fortsætte det skærpede trivselsarbejde ind i 
næste skoleår.  

Flere skoler nævner også, at gåture med de mest 
udsatte elever har været godt og er et tiltag, der 
ønskes eller forventes at fortsætte. 

Nogle skoler peger på, at det især er i forbindelse med 
elevernes overgange, at trivslen har været udfordret. 
Et par skoler observerer især trivselsudfordringer på 
mellemtrinnet, mens en skole især ser det i 
udskolingen. 

Flere skoler peger på, at det for nogle elever har givet 
ro og mere trivsel at være i skole under mere rolige 
rammer, enten som hjemmeskole eller som små faste 
grupper af elever. Samtidig peges der på, at det fysiske 
samvær er vigtigt og at der også er en bagside ved ikke 
at blande eleverne.  

Læs mere under Trivselsmidler. 
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alt max. 4 elever ad gangen. Det foregår i løbet af 
skoledagen. 

• Med genåbningen 21. april 2021 tilladtes 80 pct. 
fremmøde for afgangselever i grundskoler, bortset fra i 
Hovedstadsområdet, hvor der fortsat er 50 pct. fremmøde. 
5.-8. klasse fik, også i hovedstadsområdet, mulighed for 
udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til 
indendørs undervisning. Muligheden for fremmøde til 
udendørs undervisning omfatter også mulighed for 
udendørs deltagelse i klubtilbud.  
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SSP 

 

Under hele nedlukningen har SSP med fokus på de unge:  

• Fortsat det udgående opsøgende arbejde,  

• Afholdt forældresamtaler ift. bekymringsunge,  

• Samarbejdet med Nordsjællands Politi ift. 
proportioner i indsatsen over for unge, 

• Fortsat de boligsociale medarbejderes sociale 
aktiviteter i det omfang nedlukning har givet mulighed 
for det,  

• Afviklet læringscafeer ved at omlægge til online forløb, 

• Afviklet indsatser ift. ungdomsjob som alternativ til at 
hænge ud, 

• Afholdt rådgivning og vejledningsmøder ude i det fri,  

• Spist mad sammen på afstand,  

• Gået ture en-til-en med unge med behov.  
 

Generelle tiltag med indirekte virkning på 
udsatte/marginaliserede unge: 

• SSP netværksmøder med fokus på marginaliserede 
unges udfordringer og løsninger herpå 

• Webinarer for forældre, professionelle m.v. 

• Netværksmøder med forældre og unge  

• Koordinering af indsatser med øvrige aktører i 
kommunen 

• Konfliktmæglinger og konfliktmøder med unge og 
øvrige borgere 

• Samarbejdet på tværs af kommuner og styrket 4K 
samarbejdet og samarbejdet med Københavns 
Kommune 

Data fra SSP’s logbøger viser, at der har været en 
betragtelig stigning i antallet af indsatser, særligt hvad 
angår eksterne henvendelser og tryghedsindsatser i 
2020. I 2019 blev der registreret 44 eksterne 
henvendelser og 542 tryghedsindsatser, mens de 
samme tal i 2020 var 378 og 1308. Der sås også en 
stigning i tallene fra 2018 til 2019, men ikke i nær 
samme omfang. Der bør dog ses på tallene i en større 
sammenhæng, hvor 2021 også kan indgå. 

Fortsættelsen af det udgående opsøgende arbejde 
under corona har sikret kontakt og kendskab samt 
indblik i udsatte unges færden og behov under corona. 
Samtidig har forældresamtaler fastholdt forældrenes 
fokus på ansvar og tydelighed været styrket og 
opretholdt.  

SSP’s skærpede samarbejde med Nordsjællands Politi 
under corona har givet større fokus på uro, uorden og 
salg af euforiserende stoffer i lokalområderne. 
Samtidig har det skærpede samarbejde givet mulighed 
for at sætte tidligere ind over for utryghedsskabende 
adfærd.  

Ud over den konkrete effekt af SSP’s enkelte indsatser, 
har indsatserne overordnet betydet, at kendskabet 
mellem SSP og borgerne er fastholdt.  

Flere af de generelle tiltag har haft den indirekte 
virkning på udsatte unge, at de har haft en livline, og 
at der har været støtte til aktiviteter, jobsøgning og 
generel hjælp til lektier, konflikter og 
hverdagsmestring. 
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STIME (Styrket 
Tværsektoriel Indsats 
for børn og unges 
MEntale sundhed) 

 

Med projektet STIME tilbyder Gentofte Kommune (i 
samarbejde med Børne- og Ungepsykiatrisk Center og seks 
andre kommuner) lettere behandling og vejledning til børn og 
unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet er at sikre, at 
familierne får hjælp i deres nærmiljø - inden problemerne 
vokser sig store. 

STIME rummer fire forløb målrettet børn og unge i alderen 3-
17 år inden for følgende spor: 

1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring 
(3-10 år) 
2. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (13-17 år) 
3. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år) 
4. Når svære følelser fører til selvskade (13-17 år) 

Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller 
behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt. 

STIME er i en afprøvning og etableringsfase som 
projekt. Det betyder bl.a., at kendskabet til forløbene 
endnu ikke er udbredt til alle forældre med børn i 
udskolingen.  

Efterspørgslen blandt forældre (og unge) til forløbene 
har været stigende siden marts. Ved udgangen af april 
har efterspørgslen ramt kapaciteten i PPR (som er 10-
15 forløb løbende). Og det var også fortsat situationen 
midt i juni. Det er sket i takt med, at kommunikationen 
siden februar gradvist er øget med direkte breve i 
AULA til forældre med børn i udskolingen. Før skete 
kommunikationen kun indirekte via medarbejdere og 
plakater på skolerne. 

Forløbene er i nogen grad afviklet virtuelt i stedet for 
fysisk. Det gælder en del af samtalerne med de unge. 
Samtalerne med den unge og forældrene er dog 
generelt afviklet fysisk.  

Ift. effekt viser evalueringerne ved afslutningen af 
forløbene, at unge og forældre er (meget) tilfredse. At 
de unge svarer positivt, er glædeligt - ikke mindst fordi 
det som udgangspunkt kan være svært for unge i 
mistrivsel overhovedet at indgå i et behandlingsforløb. 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/STIME%20URO%20NFPP_FOLDER_vejledende%20samtaler.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/STIME%20URO%20NFPP_FOLDER_vejledende%20samtaler.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/Forlbsfolder%20Nr%20bekymring%20eller%20tristhed%20fylder%20for%20meget.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/Forlbsfolder%20Nr%20tanker%20om%20krop%20og%20mad%20fylder%20for%20meget.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/Forlbsfolder%20Nr%20svre%20flelser%20frer%20til%20selvskade.ashx
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Søvnforløb på 
ungdomsuddannelser 

 

Gennem partnerskabet med ungdomsuddannelserne er der 
afviklet søvnforløb for otte klasser fordelt på tre 
ungdomsuddannelser i efteråret 2020.  

Baggrunden er, at god og nok søvn, blandt flere andre ting, 
relaterer sig til den generelle trivsel – og man har lettere ved 
at blive stresset, deprimeret eller angst, hvis man ikke sover 
nok.  

Søvnforløbene er planlagt før corona, men netop søvn og 
opretholdelsen af en fast døgnrytme har været en udfordring 
for mange gymnasieelever under nedlukningen. Mange 
oplever, at døgnet flyder lidt sammen; de gamer eller ser 
netflix om natten og står op umiddelbart før skoledagen 
starter på Teams.  

Forløbet bliver opskaleret i skoleåret 2021/2022 med 
baggrund i gode erfaringer. 

I det kommende skoleår udbyder partnerskabet 
søvnforløb for 50 klasser på ungdomsuddannelserne i 
sammenhæng med den sundhedspolitiske handleplan 
Unge og Søvn – genvej til trivsel og bedre indlæring. 
Alle er afsat og fordelt på 5 ungdomsuddannelser. 
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Trivselsmidler 

 

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar 
aftale om en række indsatser, som skal understøtte et fagligt 
løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Der er afsat 600 mio. kr. 
målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og 
voksenuddannelserne. Heraf tilgår 164,5 mio. kr. 
kommunerne. Gentofte Kommune modtager i alt 2.114.067 
kr., fordelt som følger: 

1. Ekstra undervisning i folkeskolen (1.292.858 kr.) 
2. Indsatser i regi af PPR (565.465 kr.) 
3. Fritidshjem og klubtilbud (192.772 kr.) 
4. Elevråd (62.972 kr.) 

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med 
midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og vil blive 
fordelt efter indbyggertal. Tilskuddet skal bruges inden 
udgangen af juli 2021.  

Ad 1. Mellem folkeskolerne er der aftalt en forholdsmæssig 
fordeling baseret på elevtal. Det fremgår af aftaleteksten, at 
det er skolerne, der kender deres elevers behov, og det er 
lokalt, at det skal besluttes, hvordan de bedst hjælpes videre 
efter nedlukning og nødundervisning. Derfor er det også 
skolerne, der selv lokalt skal beslutte, hvordan den øgede 
frihed og de øgede ressourcer skal bruges, og hvilke indsatser, 
der bedst understøtter den konkrete elevgruppes trivsel og 
læring. Midlerne til fagligt løft vil blandt andet anvendes til 
ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget 
åbningstid mv., alt afhængig af, hvad der vurderes at være 
relevant lokalt på den enkelte skole. Rammen kan også 
anvendes til finansiering af øget åbningstid i GFO ved 
konvertering af understøttende undervisning. 

Ad 2. PPR har blandt andet oprettet gratis, anonym rådgivning 
til henholdsvis børn og unge – og deres forældre. Der er tale 
om telefonisk rådgivning to gange om ugen til begge 
målgrupper og tilbuddet gælder frem til sommerferien. PPR 

Regeringen og aftalekredsen for rammeaftale om plan 
for genåbning af Danmark har den 1. juni 2021 indgået 
en ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos 
elever i grundskolen og på ungdoms- og 
voksenuddannelser. 

Med aftalen afsættes der en ramme på 295 mio. kr. i 
2021 til håndtering af faglige udfordringer mv., 
herunder 107 mio. kr.  til skoler, SFO’er samt fritids- og 
klubtilbud.  

Hovedbudskabet fra aftalen er, at skoler og kommuner 
får mulighed for fortsat at gøre brug af en række 
frihedsgrader i det kommende skoleår.  

Den endelige fordeling af de nye trivselsmidler (2. 
runde) er ikke udmeldt endnu. Gentofte Kommunes 
estimerede gennemsnitlige beløb er 90.000 kr. pr. 
folkeskole. 

Med aftalen den 1. juni 2021 forlænges desuden 
muligheden for at anvende midler fra den aftale, der 
blev indgået den 18. februar 2021. De kan nu 
anvendes til aktiviteter i sommerferien og indtil 
udgangen af 2021.  
 
Skoler og forvaltning har sammen stort fokus på, at 
erfaringer fra coronatiden omsættes i praksis. 
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har ansat to psykologer på deltid fra 6. april til og med juni 
2021. Arbejdsopgaverne i stillingerne er udelukkende rettet 
mod indsatser i relation til mistrivsel blandt børn og unge som 
følge af corona.  

Ad 3. Trivselsmidlerne til Fritidshjem og klubtilbud fordeles i 
Gentofte Kommune med 1/4 til Ung i Byens Hus og 3/4 til 
fritidscentrene. Midlerne til indsatser på klubområdet 
anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i 
mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og 
motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser 
for børn og unge.  
Ad 4. Skolerne elevråd har derudover hver modtaget 5.000 kr., 
som anvendes til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til 
folkeskoleelevernes trivsel. 
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Udsatte boligområder Der er et særligt behov for at understøtte blandt andet børn 
og unges trivsel i de udsatte boligområder og derfor er 
kommunens boligsociale medarbejdere fortsat på arbejde 
trods corona.  

• I Mosegårdsparken arbejder de boligsociale medarbejdere 
på at fastholde den læringscafe for unge (13-16 år), som 
blev igangsat for at styrke de unges læring og 
skoleparathed. Under normale forhold har 6-8 unge drenge 
være faste gæster i læringscafeen, under nedlukningen 
deltog lidt færre unge (på Zoom). Fokus er på læring, 
skoleparathed og fritidsjobs, men læringscafeen er 
samtidig et middel til at fastholde de unge i et fagligt og 
socialt fællesskab. 

• I Ved Ungdomsboligerne har de boligsociale medarbejdere 
hver uge kontakt med de børn og unge, som bor i området 
og det tilstræbes at lave fælles aktiviteter i henhold til 
gældende retningslinjer. I en periode har muligheden for 
aktiviteter været meget begrænset, i stedet har fokus 
været på at tale med de børn og unge, som er i området.  

I begge boligområder er de boligsociale medarbejdere 
opsøgende udendørs i håbet om at møde unge. Nogle unge 
ringes op og tilbydes en gåtur, hvor stort og småt kan vendes. 

Den vedvarende indsats i de udsatte boligområder har 
været afgørende for at fastholde kontakten til de mest 
udsatte familier. Børn i boligområderne har profiteret 
af de fastholdte aktiviteter og tilbud. 

Det er de boligsociale medarbejderes vurdering, at 
samtaler og rådgivning har modvirket ensomhed, 
depression og følelsen af eksklusion. Der har ikke 
været foretaget egentlige målinger eller evalueringer 
heraf. 

I Ved Ungdomsboligerne blev læringscafeen, målrettet 
unge (i praksis drenge) i udskolingen, i en periode 
omlagt til online forløb. På trods heraf er det gennem 
en stærk indsats fra den frivillige medarbejder i 
samarbejde med de boligsociale medarbejdere 
lykkedes at hjælpe de unge til at få fritidsjobs og bedre 
karakterer i skolen. En sideeffekt af fritidsjob er også, 
ud over den stolthed og læring der ligger i at have et 
fritidsjob, at det afholder udsatte unge fra at hænge 
ud og blive del af uhensigtsmæssige fritidsaktiviteter. 
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Udskolingen i Byens 
Hus 

 

Udskolingen i Byens Hus er en del af Fremtidens Udskoling. 
Under corona har Udskolingen i høj grad haft fokus på at 
understøtte skoleelevernes trivsel og faglighed, blandt andet 
gennem målrettede online forløb og forløb med fysisk 
fremmøde i henhold til gældende restriktioner. Se også 
”Trivselsforløb for skoleelever” og ”Online forløb for 
udskolingsklasser”. 

Der er afholdt ca. 100 online trivselsforløb for elever 
fra forskellige skoler. Efter eleverne er vendt fysisk 
tilbage i skolerne, er forløbene ikke blevet efterspurgt, 
men elever er i stedet kommet fysisk i Udskolingen i 
Byens Hus til diverse forløb.  

Elever og lærere har generelt meldt positivt tilbage på 
både onlineforløb og Projekt Frirum. Efter Projekt 
Frirum meldte lærerne positivt tilbage vedr. elevernes 
ro og fokus efter to dage med trivselsfremmende 
aktiviteter. Der er ikke lavet systematisk 
evaluering/effektmåling på forløbene.  

Onlineforløbene afsluttes som udgangspunkt ved 
dette skoleårs afslutning. 

Ungdomsskolen 

 

Ungdomsskolen har stor erfaring med udsatte elever og er 
derfor også vant til at have fokus på trivsel. Ungdomsskolens 
10. klasser har skolementorer tilknyttet eleverne i forhold til fx 
skolevægring, mistrivsel eller ensomhed. I andre afdelinger er 
der kontaktlærerordninger, hvor kontaktlæreren har specifik 
opmærksomhed på elevernes trivsel.  

Ungdomsskolen har under corona etableret en ”kontaktlærer-
afslutning” på dagen, hvor lærerne mødes med eleverne med 
henblik på at vurdere og håndtere elevernes trivsel.  

De elever, der er visiteret til tilbud, har fortsat tilbud om at 
komme fysisk i skole under corona. De fremmødte elever kan 
blandt andet have ensomhed som udfordring. 

Ungdomsskolen vurderer, at det har været afgørende 
for elevernes trivsel, at visse tilbud har været åbne 
hele perioden, ligesom kontaktlærerordningen har 
sikret en god afslutning på dagen for den enkelte elev. 

ViTo og 10. klasse har været hjemsendt i flere 
perioder, mens Kvisten, Rejseholdet og Loftet har haft 
fremmøde hele perioden.  

I 10. klasse fremmødte 10-15 elever i perioder på 
daglig basis i faste hold. Personalet vurderer, at skolen 
var et anker i hverdagen med normalitet, socialt 
samvær og lærerrelationer. 

Det har været vanskeligt at lave en egentlig 
effektmåling af trivslen, men personalets vurdering er, 
at lærernes vigtige kontakt til de udsatte elever har 
kunnet fastholdes.  
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Ungecenter Gentofte  Ungecenter Gentofte koncentrerer indsatsen for at få ledige 
unge uden uddannelse hurtigere i gang med uddannelse eller 
job og tilbyder blandt andet workshops og møder, som særligt 
henvender sig til unge. Her har kommunen samlet faglige 
kompetencer, der kan vejlede, afklare og motivere unge, og 
der kan træffes beslutninger om konkrete initiativer, der kan 
understøtte den unges vej til uddannelse eller job. 
Ungecentret er ikke forbeholdt unge, der modtager offentlig 
forsørgelse, men kan også besøges af unge, der alene har brug 
for vejledning og afklaring. 

Ungecentret har været nedlukket både i foråret 2020 
og i vinteren 2021, hvor den beskæftigelsesrettede 
indsats har været helt eller delvist suspenderet i 
nedlukningsperioden.  

Under den første nedlukningsperiode havde de unge 
som et frivilligt tilbud mulighed for at have telefoniske 
samtaler med deres sagsbehandler. Flere unge end 
forventet benyttede sig af tilbuddet, og samtalerne 
havde ikke fokus på ret og pligt, men på ensomhed og 
andre udfordringer. 

Ungecentret har under den anden nedlukning afviklet 
flere af de allerede eksisterende forløb som 
onlineforløb. Den uformelle tilbagemelding fra de 
unge har været, at forløbene har fungeret rigtig godt, 
særligt for de unge, som har angst eller er sårbare. 
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Unge hjælper unge 

 

Unge hjælper Unge er et frivilligt initiativ for unge mellem 13 
og 30 år, der føler sig alene - hvad end det drejer sig om 
psykiske lidelser, angst, ”almindelige” problemer med 
ensomhed, ikke at slå til eller ganske enkelt ikke at have nogle 
at dele sine særinteresser med.  

Gruppen har til formål at være et gensidigt forstående univers, 
hvor de unge trygt kan dele deres historier ung til ung, komme 
til fællesarrangementer – dette både fysisk og online. Igennem 
disse rummelige interessefælleskaber møder ligesindede 
hinanden, finder nye venner og taler med hinanden om 
interesser og drømme.  

Gruppen omfatter dags dato 84 medlemmer, der mødes under 
de udstukne retningslinjer og online via facebook mm. 
Gruppen har intet budget, gør alt frivilligt og er skabt i håbet 
om og troen på at (unge) mennesker kan og vil støtte, hjælpe 
og være der for hinanden i gensidigt forpligtende fællesskab 
bygget på frivillighed og medborgerskab. 

Unge Hjælper unge er et ungestyret og frivillig drevet 
tilbud. De frivillige har ikke haft ressourcer til at vende 
tilbage med data og effekt af deres indsats under 
nedlukningen. 
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Ungemiljøer i Byens 
Hus og Vangede 

  

Målgruppen for ungemiljøerne er unge i alderen 13-25 år. 
Under corona har der været fokus på digitale forløb, udvidet 
chatmulighed, fysisk fremmøde og kontakt med de mest 
udsatte unge, diverse tilbud på Instagram og Facebook og 
mange andre alternative muligheder.  

Så snart det er muligt genåbner ungemiljøerne med udendørs 
tilbud, der har fokus på trivsel, etablering/genetablering af 
sunde relationer til venner, skabe trygge rammer udendørs, 
der imødekommer og tager højde for de unge, der oplever 
genåbningsangst. Aktiviteterne taler ind i sunde fællesskaber 
uden røg og alkohol, hvor de unge sammen bruger deres 
kroppe og kommer væk fra skærmen under kontrollerede 
forhold.  

Aktiviteterne er målrettet og tager udgangspunkt i den type 
aktiviteter, som sårbare unge tiltrækkes af – eks. dans, 
bålstemning og en stærk krop. 

Alle aktiviteterne inviterer til bred deltagelse, grin og fælles 
oplevelser – alt sammen vigtige faktorer i at forebygge 
mistrivsel og øge den generelle trivsel.   

En række indsatser vil blive afviklet for de midler, som 
Gentofte Kommune modtager til at styrke trivslen med særlige 
indsatser frem til sommer. 

Ung i Byens hus har tilbudt små fysiske hold til særligt 
sårbare og sensitive unge med fokus på at skabe 
positive fællesskaber gennem fælles projekter. F.eks. 
kunstforløb for introverte drenge med anden etnisk 
baggrund. Afhængig af restriktioner og behov har der 
ugentligt kørt mellem 3-6 hold med 5-15 unge 
deltagere. De unge har været nysgerrige, positive og 
nærværende. Efter ønske fra unge, er enkelte forløb 
forlænget efter genåbning.    

Der er skabt digitalt fællesrum for øvrige unge via 
sociale medier med daglige møder, hvor unge har fået 
info om kommende begivenheder, chattet med 
ansatte og andre unge, dele billeder af afviklede 
projekter og mulighed for et ungestyre. Der er udbudt 
to ugentlige online workshops med 30 – 80 visninger. 
De online tilbud har været frugtbare og givet mulighed 
for oplevelsen af fællesskab.  

Forløbene i Ung i Byens Hus fortsætter i et fysisk 
format efter sommerferien.  
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Ventilen 

 

Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at 
forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Ventilen har et 
lokalt tilbud i Hellerup.  

Under corona kører Ventilen kampagnen #AleneIkkeEnsom, 
som sætter fokus på forskellen mellem alenehed og 
ensomhed. 

Ventilen modtager også i 2021 midler fra Gentofte Kommune 
til frivilligt socialt arbejde, jf. Servicelovens § 18. 

Ventilen har under corona holdt åbent inden for 
rammerne af sundhedsmyndighederne anbefalinger. 
Fra start december til medio marts har der været 
virtuelle åbningsdage. Fra marts er aktiviteterne 
afholdt udenfor. Aktiviteter er rykket inden for i takt 
med, at det blev muligt. Der har været afviklet 
aktiviteter i løbet af sommerperioden. 
 
Brugerdeltagelse tog et kraftigt dyk med Zoom, men 
antallet af unge er steget til normale niveauer (9-12 
unge) efter fysisk genåbning. Det har været tydeligt, at 
de unge med ensomhedsproblemer har længtes efter 
at kunne ses ansigt til ansigt.  

 

 
 

http://ventilen.dk/bliv-frivillig
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Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommende fire møder  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

• At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

• At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

• At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

10. November 2021  Februar 2022  Maj 2022  August 2022 

Sted: Øregaard Museum 
Kl. 17.00-17.30: Tilbud om kort 
rundvisning på Øregaard Museum. 
Kl. 17.30-18.00: Dialogmøde med 
bestyrelsen om museets 100-
årsjubilæum. 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Sportsparken  
Kl. 17.30-18.00: Tilbud om kort 
rundvisning i Sportsparken.  
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Byens Hus 
Kl. 17.30-18.00: Tilbud om kort 
rundvisning i Byens Hus. 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Endnu ikke fastlagt 

Program: Endnu ikke fastlagt 

Tema: Kultur 
 
Statusrapport: Kultur 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

• Evaluering af justeret form 
for involvering af 
interessenter 

 

Tema: Intro til KUF-området for nyt 
udvalg - 1: driftsområderne. 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  
 

Tema: Intro til KUF-området for nyt 
udvalg - 2: tværgående indsatser. 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  
 

Tema:  Endnu ikke fastlagt 

Temadrøftelse/statusrapport: 

Endnu ikke fastlagt  

Kvartalsrapportering 

Principper og kriterier 

Andre punkter  
 

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde.  Opdateret 5. juli 2021 

 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN31/EMN-2015-13542/
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