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1 (Åben) Genforhandling af Team Danmark aftale 2022-2025
 
Sags ID: EMN-2021-00221

Resumé
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark om udvikling af talenter og 
eliteidrætten i udvalgte klubber. Aftalen skal nu genforhandles parterne imellem for perioden 2022-
2025, og en procesplan for arbejdet præsenteres for Kultur- Unge og Fritidsudvalget. 

Baggrund
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark om udvikling af 
idrætstalenter og eliteidrætten i udvalgte klubber. Samarbejdet har været defineret i en 
samarbejdsaftale, der første gang blev godkendt på Kultur-, Unge og Fritidsudvalget den 16. 
januar 2008. Aftalen har siden da været forlænget yderligere to gange og blev sidst godkendt på 
Kultur, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2017 (se bilag). Samarbejdsaftalen fra 
2017 indeholder etablering af idrætsskole og idrætsordning på ungdomsuddannelser, 
klubudviklingsforløb for de prioriterede idrætsgrene, idrætsfaglige kursustilbud samt et 
talentudviklingsprojekt for op til 13 udvalgte talenter. Endvidere er der i seneste aftale tre 
fokusområder: 1) Udbud af kurser i mentalitetsudvikling for idrætselever på skole, 
ungdomsuddannelse og klubber, 2) udvikling af støttevilkår for eliteidrætten samt 3) et stærkt og 
sammenhængende idrætstilbud til ungdomsuddannelserne.

Både Team Danmark og Gentofte Kommune har i hele samarbejdsperioden været meget tilfredse 
med samarbejdet og særligt i sidste periode været glade for arbejdet med mentalitetsudvikling i 
skole og gymnasier. Det forventes, at der i den kommende samarbejdsaftale vil være et øget fokus 
på to områder; 1) at skabe støttestrukturer så eliteidrætsudøvere i højere grad kan konkurrere på 
nationalt og internationalt niveau.  2) Arbejdet med atleters trivsel, hvilket er et efterspurgt område 
for de prioriterede idrætsklubber og et særligt fokusområde i Team Danmarks støttekoncept for 
perioden 2021-2024. 

Den nye samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Gentofte Kommune skal genforhandles for 
perioden 2022-2025 og tager afsæt i områderne fra den forrige aftale samt nye fokusser på den 
kommende periode. De nye fokusområder tager afsæt i idéer og behov udtrykt fra Gentofte Talent- 
og Eliteråd, IDANs evaluering af talent- og eliteområdet i Idræts- og bevægelsespolitikken, de 
prioriterede idrætsgrene i forbindelsen med en evaluering af samarbejdet samt de økonomiske 
forhold mellem Team Danmark og Gentofte Kommune. 
Nedenstående ses en procesplan for arbejdet omkring genforhandling af aftalen.
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Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

At drøfte procesplanen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2018 - 2021 underskrevet 
(3767755 - EMN-2021-00221)
2. Bilag 1 Organisationsoversigt - Samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 
2018 - 2021 (3767756 - EMN-2021-00221)
3. Bilag 2 Handleplaner - Samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune (3767753 - 
EMN-2021-00221)
4. Bilag 3 Aktiviteter - samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2018 - 2021 
(3767754 - EMN-2021-00221)

2 (Åben) Fælles om ungelivet - orientering
 
Sags ID: EMN-2021-00483

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en orientering om projektet ”Fælles om ungelivet”, som har 
til formål at sikre, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter 
mod brug af tobak og andre rusmidler. Projektet, som tager udgangspunkt i data fra den årlige 
Ungeprofilundersøgelse, har fokus på, at forældrenes rolle og unges deltagelse i det organiserede 
fritidsliv er væsentlige, beskyttende faktorer for unges rusadfærd. 

Baggrund

”Fælles om ungelivet” er inspireret af Island, hvor man har set, at beskyttende faktorer er 
afgørende for, om unge udvikler risikoadfærd i form af rygning, brug af rusmidler og stort 
alkoholforbrug. Dette gælder faktorer såsom, at forældre bruger mere tid sammen med deres børn 
og unge, at forældre og voksne omkring unge har klare rammer og aftaler, og at unge deltager i 
organiserede fritidsaktiviteter. 

”Fælles om ungelivet” har til formål at sikre, at flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både 
forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret 
alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. I pilotfasen (2020-2023) er 
formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde. 

I pilotfasens første år (skoleåret 2020/21) indgår tre skoler (Gentofte Skole, Bakkegårdsskolen og 
Tjørnegårdsskolen) og Gammel Hellerup Gymnasium i samarbejdet omkring involvering af 
forældre, unge og lokalsamfund. 

Indsatserne i ”Fælles om ungelivet” skal tage udgangspunkt i aktuel data. Derfor ønskes det, at 
folkeskoler (7.-10. klasse) og ungdomsuddannelser årligt deltager i Ungeprofilundersøgelsen – 
under pilotfasen. Ungeprofilundersøgelsen er gennemført i perioden november-januar. ”Fælles om 
ungelivet” har et særligt fokus på undersøgelsens resultater inden for familieliv, fritid, og rusmidler, 
og der bliver udarbejdet lokale rapporter inden for disse temaer for de skoler og 
ungdomsuddannelser som indgår i projektets første år. 

De lokale data fra undersøgelsens skal formidles til skoleledere/rektorer, lærere, bestyrelser, 
forældre, unge og lokale aktører, og anvendes til at identificere indsatsområder og mobilisere 
forældre og lokale aktører. På skolerne vil data blandt andet blive præsenteret på forældremøder, 
og danne afsæt for dialog blandt forældrene og motivere til nye handlinger. 
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Status på projektet og data på familieliv, fritid, og rusmidler præsenteres for Kommunalbestyrelsen 
i juni 2021. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At orienteringen om ”Fælles om ungelivet” tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2020
 
Sags ID: EMN-2020-06209

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 4. 
kvartal 2020 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).  

Baggrund

Kultur
I 4. kvartal har Gentofte Bibliotekerne aflyst en række arrangementer på både børne- og 
voksenområdet som følge af Covid-19. I arbejdet med at finde gode digitale alternativer til 
livearrangementer er der etableret et podcastunivers ved navn Gentofte Bibliotekerne, som kan 
findes på alle de store podcastplatforme samt på genbib.dk. Som følge af de tiltag, der blev meldt 
ud 7. december 2020, blev kulturinstitutionerne lukket for besøgende. Dette gælder 
hovedbiblioteket og bydelsbibliotekerne, Garderhøjfortet, Øregaard Museum, Kulturskolerne og 
Musikskolen, Musikbunkeren, Bellevue Teatret, Gentofte Kino samt MovieHouse Hellerup. Byens 
Hus er ligeledes lukket for alle andre end sårbare grupper, og mødesalen var i en periode 
omdannet til Covid-19 testcenter. 

Bibliotekernes arrangementskatalog OPLEV for forårssæsonen 2021 er udgivet i december 
måned. På voksendelen er der lige så mange arrangementer på programmet som normalt, og 
programmet er stærkt og aktuelt. 

Tidligere kapelmester for Københavns Drengekor, Ebbe Munk, har modtaget Gentofte Kommunes 
Kulturpris. Ebbe Munk er bedst kendt for sit arbejde som kapelmester for Københavns Drengekor, 
men har i sit lange virke ydet et stort og anerkendt bidrag til kormusikken herhjemme og 
internationalt.

Unge 
Podcastforløbet ”Det rullende panel” er et ungedrevet podcastprojekt, foreningen CURARUM har 
etableret i samarbejde med Ungemiljøet Byens Hus i Gentofte. Panelet består af en gruppe unge, 
der hver uge sætter sig til rette i en campingvogn på Hellerupvej og diskuterer dilemmaer om stort 
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og småt. Podcasten er nævnt tre gange på Roskildefestivalens hjemmeside i afsnittet om podcast, 
hvilket er et tegn på, at podcasten er en succes. 

Musikbunkerens nyeste tiltag, Skaberskolen, blev testet i efterårsferien, hvor der blev afholdt en 
firedages camp for unge med musikalsk skabertrang og lyst til at fordybe sig i kreative processer.
Covid-19 situationen udfordrer fællesskabet i Musikbunkeren. Der er udskudt koncerter, workshops 
og fysiske forløb på ubestemt tid. Mange aktiviteter er blevet afviklet online. Digitalt indhold vil i 
fremtiden blive en del af indholdsporteføljen, også når hverdagen bliver mere normaliseret efter 
Covid-19. Samtidig har restriktionerne vedr. antallet af personer og kvadratmeter gjort, at mange 
lokaler i Musikbunkeren ikke kan bruges efter hensigten. Medlemmerne er frustrerede, men forstår 
og respektere retningslinjerne.

Den 7. december lukkede de fysiske ungemiljøer for 2. gang i 2020 pga. Covid-19. Denne lukning 
er også en udfordring for ungefællesskaberne og ungemiljøernes relationer til den ”helt 
almindelige” unge. Der oprettet en medarbejderenhed, som varetager fysiske møder med de 
særligt sårbare unge. Det er blevet kommunikeret til skolerne, SSP og i ungefagligt ledernetværk, 
at hvis de oplever unge, der har behov for særlig støtte i denne tid, kan de henvende sig til 
medarbejderenheden. 
I december har ungeområdet gennemført en kampagne for at få unge testet for Covid-19. UM 
varetager kommunikationsopgaver i kampagnen.

Fritid
Aktiviteterne i Fritid har været meget prægede af corona. Indendørsidrætten er blevet lukket helt 
ned i perioden og udendørsidrætten har været begrænset til maksimalt 10 personer i samme 
gruppe. Den lange periode har også betydet at mesterskabsaftenen er blevet aflyst. I stedet har 
alle mestrene og de 12 udpegede talenter fået tilsendt en gave og et personligt brev fra 
borgmesteren. 

Første etape af monitoreringprojektet er tiendebragt, og der er nu et system, der kan medvirke til 
optimere arealudnyttelsen og energiforbruget i faciliteterne i Gentofte Kommune. I næste fase skal 
systemet videreudvikles, så det bliver mere brugervenligt. Systemet forventes, at blive 
implementeret og få virkning fra sæson 2021-2022. Fritid har underskrevet en aftale med Idrættens 
Analyse Institut (IDAN) om at evaluere idræts- og bevægelsespolitikken – Gentofte i bevægelse for 
perioden 2017-2020. IDAN forventer at aflevere evalueringen i marts.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2020 til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapport Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget 4. kvartal 2020 (3769055 - EMN-2020-
06209)
2. Kvartalsrapport Budgetændringer - 4. kvt 2020 - KUF (3772147 - EMN-2020-06209)
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3. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kvartalsrapport 4. kvartal 2020 - Opfølgning på tidligere 
opgaveudvalg (3768850 - EMN-2020-06209)

4 (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 2. kvartal 2021 – 1. 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 2. kvartal 2021 - 1. kvartal 2022. 

Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den

 KL har udsendt et bibliotekspolitisk debatoplæg. Oplægget, der er udformet med 
inddragelse af flere kommuner, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen, 
ligger i forlængelse heraf og er en opfordring til at styrke ejerskabet og sætte politisk retning 
for de lokale folkebiblioteker.

KL håber, at debatoplægget kan danne grundlag for en bred forankret drøftelse i 
kommunerne om, hvilken rolle folkebiblioteket skal spille fremadrettet.

Det samlede materiale består af
o borgmesterbrev fra KL, 
o debatoplægget ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer”, 
o Power Point-præsentation: Nøgletal på biblioteksområdet, 
o KL’s bibliotekspolitiske synspunkter: ”Fremtidens folkebiblioteker”

Det kan findes på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets side på Politikerportalen under ”Øvrig 
relevant information”

 Hjælp til unge i Gentofte Kommune 
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 i 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Borgmesterbrev%20fra%20KL.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Bibliotekpolitisk%20debatopl%C3%A6g%20
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/N%C3%B8gletal%20p%C3%A5%20biblioteksomr%C3%A5det,%20KL%E2%80%99s%20bibliotekspolitiske%20synspunkter.pptx&action=default
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Bibliotekspolitiske%20synspunkter%20-%20Fremtidens%20Folkebiblioteker.pdf
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samarbejde med ungdomsuddannelserne 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. 
Læs kataloget ’Hjælp til unge i Gentofte Kommune’

 Podcast om unges mistrivsel under corona
Mistrivslen blandt de unge har været en udfordring siden corona ramte landet. De unge har 
været bundet til computerskærmen og deres værelser i flere uger, og det er begyndt at 
sætte mentale spor i form af stress og nedtrykthed.
Baglandet har været en tur i Gentofte, hvor de stiller skarpt på, hvordan det er at være ung 
under corona-epidemien. 
Her møder de headspace Gentofte samt Veronica og Regitze fra Aurehøj Gymnasium og 
medvirkende i podcasten Det Rullende Panel. Det rullende panel udspringer af ungemiljøet 
i Byens Hus www.dr.dk/baglandet/De unge er ikke ok 

 Ung i Byens Hus og Gentofte Bibliotekerne støtter og supplerer hjemmeskolen
Med udgangspunkt i hvad der rør sig de unges liv tilbyder Ung i Byens Hus skræddersyede 
online forløb til de ældste klasser. De handler om at bruge sin stemme og blive hørt, om 
livet på nettet, om at lytte til andre og selv formulere sig, om fællesskab og empati, om 
byer, rum, design, krop og natur. Netop i denne uge (uge 6) er der tradition for undervisning 
i sex, krop og grænser. Derfor tilbydes et onlineforløb, som omhandler seksualitet, 
dilemmaer, samtykke, og som har plads til anonyme spørgsmål. Ti klasser er tilmeldt, og 
der er plads til flere. Særlige forløb med henblik på Corona-nedlukningen oprettes både 
som skoletilbud og fritidstilbud. Hér får de unge får snakket om, hvordan man kan være i 
restriktionerne, finde ro og fx få lov at være ked af det. På Instagram tilbyder 
Ung.i.byenshus inspiration til, hvad man laver, når man ikke må se sine venner, og 
telefonnumre, hvis man har brug for at tale med en god voksen. 

Gentofte Bibliotekerne har samlet et omfattende inspirationskatalog, som henvender sig til 
både skolelærere og forældre. Der er inspiration til at lave film derhjemme, 
litteraturanbefalinger til alle aldersgrupper – og mulighed for ekstra lån af digitale 
børnebøger og lydbøger. Bibliotekerne tager også på virtuelt besøg i klasseundervisningen, 
fx med forfattermøder, idéer til udendørsaktiviteter, booktalks med inspiration til læsning - 
og gode tips til at gå på opdagelse i 

Gentofte, fx med blik for kommunens arkitektur.Også for unge i gymnasierne er der hjælp 
at hente: Man kan kontakte Biblioteksvagten, få adgang til digitale artikelsamlinger, få 
telefonisk vejledning til informationssøgning. Og man kan afhente reserverede bøger i den 
ekstraordinære åbningstid på hovedbiblioteket, som netop er tiltænkt elever og studerende.

Der er udsendt en pressemeddelelse, som beskriver de mange ekstraordinære muligheder 
nærmere. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Katalog%20Hj%C3%A6lp%20til%20unge%20i%20Gentofte%20Kommune.pdf
https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2021-01-26
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Årsplan KUF 2. kvartal 2021  (3758762 - EMN-2021-00167)

5 (Åben) Underskrift 
 
Sags ID: EMN-2021-00541

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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