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1 (Åben) Temadrøftelse om festivaler - mellem tradition og fornyelse

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04706

Resumé
I forlængelse af vedtagelsen af Kulturpolitik for Gentofte Kommune, Sammen om kulturen,
opfordres Kultur-, Unge og Fritidsudvalget til at drøfte Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids støtte
til tilbagevendende festivaler og kulturevents, herunder hvordan Kulturpuljens støtte til festivaler og
større kulturevents skal balanceres mellem hensyn til tradition (støtte til/drift af tilbagevendende
festivaler og kulturevents) og fornyelse (nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter). Den politiske
drøftelse skal bidrage til at kvalificere den overordnede prioritering af Kulturpuljen.

Baggrund
I Kulturpolitikkens værdi mangfoldighed præsenteres et princip om, at: ”tradition og fornyelse går
hånd i hånd”. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i, hvordan dette sikres gennem Kulturpuljens
støtte til tilbagevendende festivaler og kulturevents.
Af Kulturpuljens kriterier fremgår, at Kulturpuljen blandt andet støtter: ”At iværksætte, udvikle og
afprøve nye kunstneriske og kulturelle aktiviteter” samt: ”Både tidsbegrænsede aktiviteter og
kulturtilbud af mere permanent karakter”, det første finder ligeledes genklang i Kulturpolitikken,
som under værdien Virkelyst beskriver, at: ”Vi støtter nye ideer gennem puljer, som alle kan søge”.
En stor del af Kulturpuljens midler fordeles traditionelt til årligt tilbagevendende
festivaler/kulturevents og til ansøgere, som søger år efter år, hvilket efterlader relativt få midler til
nye ansøgere og projekter. Det skal dog noteres, at de tilbagevendende festivaler og events, der
støttes, ofte rummer en lang række aktører, som ikke nødvendigvis går igen fra år til år. Tværtimod
kan festivalformatet give en platform og mulighed for at rumme nye og mere eksperimenterende
aktører, samtidig med at det også rummer muligheder for at udfolde kulturpolitikkens visioner
knyttet til blandt andet fællesskaber og synlighed.
På denne baggrund opfordres Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget til at tage en indledende drøftelse
af tilbagevendende festivaler og kulturevents (se oversigt i bilag 1) med henblik på at vurdere, om
der er den rette balance mellem tradition og fornyelse. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i
følgende spørgsmål:





Hvordan kan Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejde mere strategisk med at realisere
Sammen om kulturen gennem de tilbagevendende festivaler?
Har vi et passende fokus og niveau for samt genrespredning i de tilbagevendende festivaler
og kulturevents?
Bør nogle af de tilbagevendende festivaler og kulturevents evt. nedlægges,
sammenlægges eller relanceres for at frisætte midler til nye og mere ad hoc-prægede
tiltag?
Skal Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid fortsat arbejde på at tiltrække større og
omkostningstunge events til kommunen som eksempelvis Opera i det fri og Sommerballet?

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vil på baggrund af drøftelsen udarbejde forslag til udvikling
og sammensætning af tilbagevendende festivaler og kulturevents herunder forslag til prioritering af
Kulturpuljen med henblik på at skabe flere frie midler, som Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kan
tage stilling til på sit møde i februar 2019.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At udvalget drøfter udviklingen og sammensætningen af samt Kulturpuljens støtte til
tilbagevendende festivaler og kulturevents.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1. Oversigt over tilbagevendende festivaler og kulturevents (2499406 - EMN-201804706)

2 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU Nord)

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har siden 2004 deltaget i § 60selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord). UU-Nord har i dag
ansvaret for uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til de unge fylder 25 år. Der
fremlægges enslydende indstillinger om opløsning af UU-Nord i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og
Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Baggrund
Med Folketingets vedtagelse juni 2018 af Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal ungeindsats for unge under 25
år), som træder i kraft 1. august 2019, har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre alle unge
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Vedtagelsen af
loven indebærer samtidig, at kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af
Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes. I forlængelse heraf indstilles det til
Kommunalbestyrelsen at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019. Der fremlægges
enslydende indstillinger herom i Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den
fremadrettede organisering af den sammenhængende kommunale ungeindsats fremlægges i en
særskilt sag jf. punkt om Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og
Ungdomsvejledningen Gentofte.
Indstillingen om at opløse UU-Nord har afsæt i reformen Bedre veje til uddannelse og job. Her er et
ønske om at koble uddannelsesvejledningen tættere til de øvrige kommunale indsatser for unge på
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Uddannelsesvejledningen kan med
hjemtagelsen til kommunerne blive en integreret del af den samlede indsats for de unge, med
henblik på, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesvejlederne følger, som
nogle af de eneste aktører på ungeområdet, de unge fra grundskolens udskoling og til det 25. år.
Den store viden og erfaring, som UU-Nords vejledere har med de unge og deres muligheder for
komme i uddannelse og beskæftigelse, kan komme til at spille en meget central rolle i de
sammenhængende kommunale ungeindsatser. Derfor er der et ønske om bringe
uddannelsesvejledernes kompetencer i spil i de nye kommunale organiseringer, der følger af
reformen.
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Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord i
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, at kommunalbestyrelserne i de
deltagende kommuner kan beslutte at opløse UU-Nord, hvis alle kommunerne er enige om det.
Aftalen er vedlagt som bilag 1.
Forvaltningerne i de fire kommuner er enige om at indstille en opløsning af UU-Nord.
Det indstilles at opløse UU-Nord med virkning pr. 1. august 2019, hvor kommunernes nye ansvar i
forhold til den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft. Tidspunktet passer
desuden med skoleårets start.
UU-Nords økonomi er sammensat af kommunale basistilskud, der dækker udgifterne til
uddannelsesvejledningen af unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år samt tilkøbsydelser, der er
individuelle ydelser for de enkelte kommuner. Gentofte Kommune har tilkøbt et årsværk, som
primært dækker vejledning i ViTo.
Budgettet til UU-Nord er en del af den enkelte kommunes budget, og der betales kvartalsvise
driftstilskud fra kommunerne til UU-Nord. Udgifterne til uddannelsesvejledning fremadrettet
forventes at være de samme for den enkelte kommune som i dag. Der kan være enkelte mindre
udgifter forbundet med opløsningen af UU-Nord, fx i forbindelse med opsigelse af lejemålet, men
den videre drift af vejledningen i den enkelte kommune forventes at være udgiftsneutral. Det
forventes dermed, at udgifterne til de medarbejdere som Gentofte Kommune overtager ved
opløsningen og de tilhørende driftsudgifter ved forankringen i regi af Ungdomsskolen, svarer til det
hidtidige udgiftsniveau.
Gentofte Kommune andel af UU-Nords budget for 2018 udgør ca. 6.450.000kr.
Der er en pensionsforpligtelse i UU-Nord til ansatte med status som tjenestemænd, denne
forventes fordelt solidarisk mellem de fire kommuner og vil indgå i afviklingsaftalen.
I forbindelse med opløsningen af UU-Nord skal der ske en fordeling af UU-Nords ansatte, aktiver,
passiver, rettigheder og pligter i overensstemmelse med Aftale om drift af UU-Nord.
Det fremgår af § 15 i Aftale om drift af UU-Nord, at fordelingen i tilfælde af opløsning skal ske efter
de samme principper, som driftsudgifterne fordeles efter. Pt. er fordelingen mellem de fire
kommuner således:
 Gentofte Kommune 33,65 %,
 Gladsaxe Kommune 31,36 %
 Herlev Kommune 11,98 %, og
 Lyngby-Taarbæk Kommune 22,98 %.
Den endelige fordeling vil blive beregnet i den afviklingsaftale, som udfærdiges i forbindelse med
opløsningen af UU-Nord.
De 30 ansatte i UU-Nord overdrages til de fire kommuner efter reglerne i
virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår
fortsætter uændret.
De fire kommuner fordeler medarbejderne imellem sig, blandt andet på baggrund af
medarbejdernes ønske om kommuneplacering, og deres nuværende primære arbejdsopgaver.
Processen for fordeling af medarbejderne til de fire kommuner vil ske med involvering af MED
gruppen i UU-Nord og i samarbejde mellem UU-Nords ledelse og UU-Nords bestyrelse. Når de
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nye teams i de fire kommuner er sammensat, vil medarbejderne blive inddraget i udviklingen af
hver kommunes kommende vejledningsindsats.
Efter beslutning om opløsning af UU-Nord orienteres Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen
herom, jf. Styrelseslovens § 60a, stk. 3. Det er aftalt, at Gentofte Kommune forestår orienteringen
af Ankestyrelsen på vegne af alle fire kommuner.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter UU-Nord opløses med virkning pr. 1.
august 2019,
2. At UU-Nords ansatte, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fordeles som beskrevet i
Aftale om drift af UU-Nord, idet forvaltningen bemyndiges til at indgå selve afviklingsaftalen,
og
3. At midlerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord overføres til den nye
kommunale vejledningsindsats.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Dato: 05-11-2018
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. UU-Nord aftale 2008 - gældende (2510799 - EMN-2018-04728)

3 (Åben) Forankring af vejledningsopgaven - fra UU-Nord til Skole- og
Ungdomsvejledningen Gentofte

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Som følge af dagordenspunktet vedr. hjemtagelse af vejledningsopgaven og nedlæggelse af § 60
selskabet Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Nord (UU-Nord), hvor Gentofte Kommune
har deltaget sammen med Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner, indstilles det til
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og til
Skoleudvalget, at vejledningsopgaven organisatorisk forankres i regi af Ungdomsskolen.
Forankringen træder i kraft pr. 1. august 2019 i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord.

Baggrund
Reformen af det forberedende område peger på behovet for at skabe bedre rammer for vejledning
og støtte, og blandt andet sikre, at de forskellige funktioner koordineres, og det delte
myndighedsansvar håndteres hensigtsmæssigt. Dette er i god tråd med pejlemærket ’Fri fremtid Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og
gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs’ fra EN UNG POLITIK 2016. Her
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fremgår det, at de unge i Gentofte efterspørger en styrket vejledningsindsats. Det fremgår
endvidere i et af aktivitetsmålene fra Fremtidens udskoling, at der bør arbejdes målrettet med
elevernes kendskab til en bred vifte af jobmuligheder og uddannelsesretninger samt løbende
vejledning af eleverne.
Med udgangspunkt i dette og den nye uddannelsespolitiske målsætning om, at alle unge skal have
en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, ønskes det, at
uddannelsesvejledningen kobles tættere til de øvrige kommunale indsatser på tværs af
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Hjemtagelsen af vejledningsopgaven giver et
bedre grundlag for dette arbejde.
Vejlederne er blandt de få aktører, der kan følge den unge op til det 25. år på tværs af den unges
individuelle udfordringer og dermed på tværs af kommunens indsatser. Dette gør vejlederne til en
helt central aktør på ungeområdet i forhold til at sikre Gentofte Kommunes målsætning om, at alle
unge får en ungdomsuddannelse.
Vi har i dag et fysisk ungemiljø ved Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej og Hartmannsvej 22, der
huser Ungecenteret, uddannelsesvejledere med fokus på elever i udskoling og til det 25. år samt
Gentofte Studenterkursus. Hjemtagelsen og forankring i netop dette miljø giver mulighed for at
styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle omkring de unge og samtidig både styrke
grundskolevejledningen og sammenhængen mellem de forskellige vejledningsindsatser.
Vejledningsopgaven i forhold til unge i den skolepligtige alder skal efter hjemtagelsen fortsat
håndteres i tæt samarbejde med folkeskolerne, ligesom vejledningsopgaven i forhold til unge, der
har forladt folkeskolen, fortsat varetages i tæt dialog med Ungecentret
Det foreslås, at den organisatoriske placering af vejledningen sker i regi af Ungdomsskolen. Det vil
betyde, at man kan bibeholde velfungerende samarbejdsrelationer og samtidig være fysisk tæt på
ledelsen. Samtidig foreslås det at UU-Nord i Gentofte Kommune skifter til Skole- og
Ungdomsvejledningen Gentofte (arbejdstitel).
Endvidere foreslås det, at der hurtigst muligt efter den politiske beslutningsproces i de fire
kommuner, som forventes gennemført ultimo december, igangsættes en proces i tæt samarbejde
med medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte
Kommune vedr. den konkrete udformning af Skole- og Ungdomsvejledningen Gentofte
(arbejdstitel).

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At UU-Nord i Gentofte Kommune efter hjemtagelsen d. 1. august 2019 organisatorisk
forankres i regi af Ungdomsskolen.
2. At der i perioden frem til hjemtagelsen gennemføres en proces i tæt samarbejde med
medarbejderne fra UU-Nord, Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats i Gentofte.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Dato: 05-11-2018
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Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
.

4 (Åben) Omlægning af aktivitetshuset

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04817

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer, at formålet med det firårige projekt
Aktivitetshuset er indfriet. Kultur- Unge- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en model for
omlægning af indsatsen.

Baggrund
Aktivitetshuset, som er et værested for kriminalitetstruede unge, har eksisteret siden 2015. Det
blev i sin tid etableret på baggrund af et akut behov for at tilbyde en særlig målgruppe af udsatte
unge et alternativ til en gadeorienteret og kriminalitetstruet livsstil.
Størstedelen af de nuværende brugere af Aktivitetshuset er voksne og er enten under uddannelse
eller i beskæftigelse. Den yngre del af brugerne har ikke haft alvorlig kriminalitet inde på livet.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det oprindelige formål med Aktivitetshuset er
indfriet, og at der i højere grad er behov for at styrke de unges medbestemmelse og aktive
deltagelse samt inklusion blandt andet ved at bygge bro til foreningslivet og øvrige tilbud om
aktiviteter og fællesskaber i borgernes frie tid.
Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen 2019-2020 valgt at prioritere det
kriminalitetsforbyggende arbejde blandt andet ved at styrke SSP-indsatsen. Børn og Skole, Kultur,
Unge og Fritid anbefaler derfor, at aktiviteter for kriminalitetstruede unge fremadrettet bliver en
integreret del af den sammenhængende ungeindsats med fokus på uddannelse, beskæftigelse og
misbrug samt brobygning til og inklusion i aktiviteter og fællesskaber blandt andre jævnaldrende.
Aktivitetshuset drives aktuelt af den lokale NGO United United på en toårig bevilling i budgetaftalen
2017-2018. I budgetaftalen for 2019-2020 fremgår Aktivitetshuset ikke. Børn og Skole, Kultur,
Unge og Fritid vurderer, at der er behov for at omlægge Aktivitetshuset til en kommunal indsats,
hvor målgruppen på sigt integreres i de tilbud, som benyttes af alle unge.
Model for omlægning
Omlægningen indebærer, at aktiviteterne fra 2019 vil være en del af den kommunale indsats, hvor
medarbejdere gennem tværfagligt samarbejde sikrer sammenhæng og gode overgange i den
samlede ungeindsats, hvor alle unge med behov støttes i at deltage.
Indsatsen opdeles i forhold til målgruppens alder og behov, således at der primært fokuseres på
den yngre (17-20 år) med fokus på vejledning og motivation samt fastholdelse i uddannelse og
beskæftigelse. Den ældre del af målgruppen (21+ år) støttes i at blive selvorganiserede og tage
ansvar for udviklingen af fællesskab.
Aktiviteterne vil fortsat tage udgangspunkt i lokalerne på Gersonsvej, hvor der blandt andet er gode
idrætsfaciliteter. Ved at dele indsatsen i to er der behov for at undersøge muligheden for at
supplere med andre relevante faciliteter.
Som et led i omlægningen af Aktivitetshuset er der fokus på at optimere sikkerhedsnettet omkring
de unge, jf. bilag 1.
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Indstilling
BSKUF indstiller:
Til Kultur- Unge- og Fritidsudvalget:
At omlægningen af Aktivitetshuset vedtages. Udgifterne afholdes inden for rammerne af Børn og
Skole, Kultur, Unge og Fritids budget herunder den sammenhængende ungeindsats.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1. Omlægning af Aktivitetshuset (2517415 - EMN-2018-04817)

5 (Åben) Styringskoncept Kultur-, Unge- og Fritid

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04654

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger styringskoncept for Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget til godkendelse. I styringskonceptet tages blandt andet højde for, at større
afrapporteringer tilgår udvalget med fast kadence, som er tilpasset Gentofte-Plan.

Baggrund
Gentofte Kommunes politiske organisering og arbejdsform betyder, at de stående udvalg i skal
sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområde, og stående
udvalg ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning. Dette sikrer fokus på det strategiske
politiske niveau gennem politikudvikling og opfølgning på vedtagne politikker. Udvalgene inddrager
borgerne i deres arbejde f.eks. ved at foreslå, at der nedsættes opgaveudvalg.
Børneudvalget og Skoleudvalget samt Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget arbejder helhedsorienteret
sammen om at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt udvikle attraktive
og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune. Det nye overordnede
styringskoncept går på tværs af de tre stående udvalg, og det har til formål at fremme det
tværgående helhedsorienterede arbejde, hvor borgeren er i centrum. I det nye overordnede
styringskoncept er der derfor sammenhæng i afrapportering til alle tre stående udvalg.
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har fået en årlig statusrapport på områderne, hvor indholdet dels
har været en opsummering af kvartalsrapporterne, dels en status ift. hele politikken på områderne
samt rapportering af på hele året.
Konkrete ændringer


Kultur-, Unge og Fritidsudvalget årlige statusrapporter erstattes af en større afrapportering
hvert andet år, hvor områderne kan tilføre afrapporteringen solid viden på baggrund af
større undersøgelser.
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En tværgående drøftelse hvert andet år på baggrund af konklusioner og fokusområder fra
de enkelte områdes større afrapportering af kvaliteten, og resultaterne tilgår udvalget.

Den løbende ledelsesinformation herunder Kvartalsrapporter, Nyhedsbreve og temadrøftelser
udvikles vedvarende, så udvalgene får viden og data, når den er aktuel.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget at styringskonceptet godkendes

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Styringskoncept KUF november 2018 (2497721 - EMN-2018-04654)

6 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal 2018

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04438

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering (bilag 1) for Kultur, Unge og Fritid
3. kvartal 2018.

Baggrund
I tredje kvartal 2018 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:
 Kulturfestivaller. Sommerjazz lå i begyndelsen af juli, og der var 3.818 besøgende.
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival lå i slutningen af august. Her deltog 4.693. I
slutningen af september fandt GentofteNatten sted, hvor en lang række aktører deltog
blandt andet kirker, foreninger og kulturinstitutioner.
 Gentofte er en del af Bevæg dig for livets nationale kampagne - Hvad bevæger dig.
Undersøgelser har vist, at en gåtur er en af de motionsformer, der er lettest tilgængelig for
inaktive mennesker og specifikt for målgruppen 55+.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2018 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Bilag 1 Kvartalsrapport Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal 2018 (2519954 - EMN-2018-04438)
2. Bilag 2 Budgetændringer Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2018 (2512015 - EMN2018-04438)

7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04904

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
Kultur, Unge og Fritid.

Baggrund


Danmark får flere nye bøger, men færre flittige læsere viser den nye årsrapport fra
Bog- og Litteraturpanelet
Læselysten blandt danskerne er under fortsat forandring. De flittige læsere af skønlitteratur
er blevet færre, og det er især de 30-59-årige, der læser skønlitteratur med en lavere
frekvens end hidtil. Der udgives i dag skønlitteratur som aldrig før samtidig med, at digitale
medier er i fremgang. På bibliotekerne viser dette sig ved at indkøbet at aktuelle titler er
stor og at udlånet af e-bøger er steget med 15,4% siden 2017. Hovedpointer fra Bog- og

Litteraturpanelets årsrapport


Musikbunkeren engagerer medlemmerne i budgettet med bordtennisbolde
I Musikbunkeren benytter bestyrelsen metoden PingPongPenge til at få medlemmernes
hjælp til at lægge årets budget. Metoden går ud på, at alle fremmødte får et antal
bordtennisbolde, som hver især repræsenterer 1000 kr. Herefter kan medlemmerne frit
fordele ”deres” penge på de udgiftskategorier, de synes er vigtigst. I år blev mødet
dokumenteret i videoform, som meget tydeligt viser det engagement og ejerskab
medlemmerne føler i Musikbunkeren, og hvor langt stedet er kommet i forhold til
deltagerkulturen.
Vil du se, hvordan det gik for sig, så klik på linket Music Bunker Final Cut

Arrangementer i perioden d. 8. november til d. 13. december 2018


Seniorvolley
I samarbejde med Gentofte Volley, Diabetesforeningen Gentofte og Hjerteforeningen
Gentofte er der iværksat et 9 ugers forløb, hvor borgere over 60 år gratis kan prøve
seniorvolley.
Seniorvolley er en tilpasset holdspilsaktivitet, hvor banen, bolden og antallet af spillere er
skræddersyet til dem, som er kommet op i alderen og ikke længere har den fysik som
kræves i normal volleyball.
Forløbet havde opstart den 22. oktober og der spilles hver mandag kl. 15.00 – 16.15. Se
mere på facebook



TEMA: Erotisk litteratur - det erotiske menneske
Den 1. november til den 15. december. Ordrup Bibliotek.
Siden Fifty Shades of Grey tog Danmark med storm, har man kunnet læse om den nye
bølge af erotisk litteratur i landets dagblade. I efterårets tema udforskes erotikkens udtryk
fra forskellige vinkler med foredrag, film og oplæsning. Rammen er en udstilling af to
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billedkunstnere, Birgitte Evelyn og Birgitte Gyrd, som på meget forskellige måder fortolker
og formidler det erotiske. Se hele programmet på genbib.dk/deterotiskemenneske


Forældrehold i Kildeskovshallens Fysioterapi
I samarbejde med Kildeskovshallens Fysioterapi er der iværksat et 8 ugers forløb med
udendørstræning. Forløbet er for alle voksne, men er målrettet de forældre, som sidder og
venter i Kildeskovshallen mens deres børn er til idræt. Der er træning hver torsdag kl. 17 i
Kildeskovshallens naturområder. I træningen vil der være fokus styrke, kondition og
stabilitet.
Aktiviteten har opstart 8. november og det er gratis at deltage til og med 27. december. Se
mere på facebook



Nordic Game Day
Den 10. november kl. 9-14 på Vangede Bibliotek.
Vi hylder spillene sammen med biblioteker fra en masse andre lande. Kom ned og dyst i
konkurrencer mod børn over hele norden og vind store præmier, eller hyg dig med nogen af
vores mange andre spiltilbud!
Der er også robotter! Find dagens program på genbib.dk/nordic-game-day



POLYNORM
Polynorm er et kunstprojekt, der udfordrer begrebet normalitet gennem kunstens sprog. Gå
med på en POLYNORM Detour og få stof til eftertanke af guider, der stater samtaler om
kunsten fra hver deres faglige eller personlige perspektiv.
o Mødested: Øregaardsparken, plænen foran Øregaard Museum.
o Søndag den 11. november kl. 14: Nasrin Salem i samtale med ung pige fra
Gentofte med flere kulturelle baggrunde. Nasrin er skolehjemvejleder for tosprogede
familier i Gentofte Kommune.
o Søndag den 18. november kl. 14: Klaus Blomkvist i samtale med Lene Crone
Jensen. Klaus er smedemester og har samarbejdet med kunstneren om udførelsen
af værkerne og Lene er projektleder for POLYNORM.



Din BY - din HISTORIE
Den 20. november kl. 18-20. Gentofte Hovedbibliotek.
Er du vild med lokalhistorie og vil du gerne møde ligesindede, der – ligesom dig – ved en
masse om Gentoftes spændende fortid? Eller vil du bare gerne blive klogere på din by og
de historier, der gemmer sig i arkivet? Så mød op, når Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
inviterer til aften i historiens tegn. Din BY - din HISTORIE



Unge lovende
Den 13. november kl. 17-20. Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, på Schæffergården.
Den 14. november kl. 17-20 på Gentofte Hovedbibliotek.
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Schæffergården og Gentofte Hovedbibliotek
arrangerer i fællesskab en to dages festival med fokus på et udvalg af unge litterære
debutanter fra Danmark og Norge gennem det sidste år. Mød blandt andre Thomas
Korsgaard, der er kendt for romanerne Hvis der skulle komme et menneske forbi og En dag
vil vi grine af det og de Skamløse jenter Sofia Srour og Nancy Herz fra Norge. Find
programmet på genbib.dk og på dansk-norsk.no.



Død, Doom og Hardcore Punk: Halshug og Phrenelith
Den 17. november kl. 21. Gentofte Hovedbibliotek.
Få dine november frustrationer og vinterdepressioner blæst væk, når biblioteket
præsenterer to af Danmarks ondeste bands inden for hver sin genre. Halshug er en trio fra
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København, der spiller dyster hardcore-punk, Phrenelith spiller mørk, beskidt, nedtunet
dødsmetal med dobbelt-vokal. Koncerten er en del af Temaet: Mørk er
november.genbib.dk


Seminar om Facilitetsstrategi
Onsdag den 21. november kl. 16.00-20.00 afholdes seminar om facilitetsstrategi på
Gentofte Rådhus. Her inviteres interessenter på området til at komme med inputs til
målsætninger og indsatser på facilitetsområdet.
Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af
formål og brugergrupper. En facilitetsstrategi skal fremover sætte retning for arbejdet med
at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Den skal sikre, at
faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes bedst muligt samt at de udvikles med
udgangspunkt i borgernes interesser og de tendenser, der opleves inden for idræt og
bevægelse.



Jul på Rådhuset
Juletræ, julekoncert, juleværksted og mad fra det meste af verden. Mød julemanden og få
julen sat godt i gang, når Gentofte Kommune, Gentofte Musikskole, Integrationsrådet og
Lions Club Gentofte inviterer til traditionsrig julehygge.
Den 2. december kl. 14-17. Gentofte Rådhus.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At orienteringer tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.
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