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Side 3

1 (Åben) Orientering om Corona-situationen
 
Sags ID: EMN-2020-02159

Resumé
I forlængelse af nedlukningen af al ikke-kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 12. marts 2020 
og den følgende gradvise kontrollerede genåbning fra den 15. april gives på mødet en mundtlig 
status på den aktuelle Corona-situation på kultur-, unge- og fritidsområdet. 

Baggrund
Nedlukning
Regeringen igangsatte onsdag den 12. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Herunder at kommunerne skulle lukke al ikke-kritisk aktivitet 
ned. Gentofte Kommune fulgte naturligvis anbefalingerne nøje, lukkede en lang række aktiviteter 
ned og sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde

Genåbning
Statsministeren meddelte på sit pressemøde den 6. april 2020, at Regeringen fra den 15. april vil 
åbne daginstitutioner, skoler og fritidsordninger for børn fra 0. – 5. klasse samt specialtilbud som 
en del af den gradvise, kontrollerede genåbning af Danmark. I ugen efter påske kunne 1.000 
medarbejdere derfor igen møde op på vores skoler og dagtilbud, som takket være en kæmpe 
indsats og et flot samarbejde mellem skoler, institutioner, kultur og fritidsområdet, forvaltning, 
forældre og faglige organisationer, kunne tage imod de mindste børn. 

På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde gives en mundtlig status på Corona-situationen på 
kultur-, unge- og fritidsområdet. 

Nedenfor er de væsentligste tiltag oplistet: 

Tiltag på kulturområdet
 Byens hus – Vi skaber sammen er lukket. Tidsplanen for idriftsættelsen af huset forsinkes, 

så ansættelsen af en leder samt dannelsen af en forening for huset vurderes først at kunne 
ske efter sommerferien. 

 Bibliotekerne er lukkede, og der opretholdes fra d. 21. april kun en helt basal drift, da 
størstedelen af medarbejderne er overført til Dagtilbud. Arrangementerne er aflyst indtil 1. 
september.

 Kulturskolerne er lukkede. På både Musikskolen, Drama-, Billede- og Forfatterskolen 
undervises eleverne så vidt muligt digitalt. Musikskolens gentilmeldinger er næsten på 
niveau med sidste år. Fristen for nye tilmeldinger udløber 22. maj. 

 Garderhøj fortet er lukket og mister derfor den budgetterede indtægt fra entre, butik samt 
arrangementer.

 Øregaard Museum er lukket, og mister derfor den budgetterede indtægt fra entre, butik 
samt arrangementer. Museet tilbyder små udendørs kunstforløb for skoler. 

 Gentofte Kino og Bellevue Teatret er lukkede, og der pågår et udredningsarbejde ift. 
anvendelsen af diverse hjælpepakker. 

Tiltag på ungeområdet
 Musikbunkeren er lukket, men der gennemføres digitale sangskriverværksteder, 

producerværksteder, workshops mv. med de unge.
 Ungemiljøerne er lukkede, og medarbejderne er fra tirsdag d. 21. april overført til skolerne.
 Ungeundersøgelsen som CEFU forestår forsinkes, da der ikke kan gennemføres 

gruppeinterviews.
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Tiltag på fritidsområdet 
 Fritid er i løbende dialog og kontakt med foreninger og klubber i kommunen. Jf. opfordring 

fra Kulturministeriet d. 31. marts vedr. tilskud til foreninger og aftenskoler har Fritid dels 
informeret foreninger om muligheden for at få fremrykket deres medlemstilskud, dels 
informeret alle aftenskoler om, at de i 2020 vil få samme tilskud, som hvis deres aktiviteter 
ville have været afholdt. Nedgang i aktiviteter pga. COVID-19 vil således ikke få 
konsekvenser for tilskuddets størrelse.

 Aftenskolerne har jf. Bekendtgørelse nr. 446 af d. 20. april fået mulighed for at søge 
kompensation hos Staten for mistet deltagerbetaling, trods aflysning af undervisning.

 Alle indendørs idrætsanlæg er lukkede. Dette gælder også Kildeskovshallens 
svømmeafdeling. 

 En række udendørs idrætsanlæg er blevet lukket af hensyn til Covid-19 smittespredning. 
Det er derfor ikke længere tilladt at benytte kunstgræsbanerne ved Ordrup Skole, Ordrup 
Bibliotek, HIK, GVI, SIF og B1903. Også Gentofte Sportsparks skateanlæg, atletikanlæg og 
fire kunstgræsbaner er lukket. Der er opsat afspærringer og skilte. Vi er i løbende dialog 
med politiet ift. håndhævning af forbuddet.

 Gentofte Kommune har lukket de udendørs træningsstationer (BKO’er), der er opstillet flere 
steder i kommunen, lige som der blev opsat skiltning ved en række legepladser og 
rekreative områder med budskabet om, at myndighedernes påbud om at holde afstand 
også gælder i det fri. Disse er fortsat lukkede, trods åbningen af udendørs idræt. Fritid har 
været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Nordsjællands Politi om genåbning af 
BKO’erne, men mangler fortsat at få endeligt svar herpå.

 Der er åbnet for, at medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og uden nævneværdig 
menneskelig kontakt, kan genoptage deres arbejde som normalt. 
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand mv. skal fortsat respekteres. 
Det betyder, at opgaver som fx vedligeholdelse af grønne områder, naturpleje, 
vejreparationer o.l. er blevet genoptaget i muligt omfang, idet eksempelvis biler ikke kan 
deles af flere personer. 

 Udendørs idrætsgrene uden kropskontakt er blevet delvist genåbnet d. 21. april 2020 på 
baggrund af udmelding fra DIF og DGI, der har været i dialog med regeringen og 
Sundhedsstyrelsen om vilkårene for genåbeningen. For at aktiviteten skal kunne foregå, er 
det væsentligt, at Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger overholdes. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At tage orienteringen om den aktuelle Corona-situation til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-04-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
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2 (Åben) Demokrati på det folkeoplysende område
 
Sags ID: EMN-2020-01845

Resumé
Et af de vigtige formål med det folkeoplysende område er udviklingen af borgernes 
demokratiforståelse. I Gentofte Kommune eksisterer mere end 100 folkeoplysende foreninger, 
hvoraf 122 i 2019 modtog medlemstilskud. Hver forening arbejder på sin måde med demokratiet i 
foreningen. På mødet giver professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, sit bud på, hvordan 
man kan arbejde med demokratiet på det folkeoplysende område. Der ønskes en drøftelse af, 
hvordan vi i Gentofte Kommune kan arbejde med at understøtte foreningerne i arbejdet med 
medlemsdemokrati.

Baggrund
Et af de vigtige formål med det folkeoplysende område er udviklingen af borgernes 
demokratiforståelse. I Gentofte Kommune eksisterer mere end 100 folkeoplysende foreninger, 
hvoraf 122 i 2019 modtog medlemstilskud. 

Gentofte kommune har en vision om at sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i
aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til
demokratiforståelsen. Dette er i tråd med folkeoplysningsloven, hvor det fremgår, at formålet med 
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning er at 
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. I loven fremgår det også, at foreninger, der 
tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal være demokratisk opbygget for at modtage 
tilskud.

I Gentofte Kommune er der tidligere set eksempler på folkeoplysende foreninger i kommunen, hvor 
bestyrelser har taget beslutninger, som ikke er til gavn for fællesskabet. Det er også et velkendt 
problem og en udfordring for demokratiet og den folkeoplysende idé, at der generelt er et lavt 
fremmøde til foreningers generalforsamlinger. 

I Folkeoplysningsudvalget har der været en behandling af temaet med henblik på at udvikle 
demokratiet i de folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune. 
På første møde præsenterede Professor ved SDU, Bjarne Ibsen, forskningsbaseret viden om det 
folkeoplysende område i Danmark og internationalt. På andet møde diskuterede 
Folkeoplysningsudvalget, hvordan man kan videreudvikle det folkeoplysende område i Gentofte 
Kommune. 

Demokratiske udfordringer på det folkeoplysende område eksisterer ikke kun i Gentofte
Kommune, og i bilag 1 er beskrevet forskellige forhold om demokratiet på det folkeoplysende 
område.

Bilag 2 indeholder det materiale, som forvaltningen har forberedt til folkeoplysningsudvalget samt 
Bjarne Ibsens præsentation. 
Bilag 3 beskriver den dialog, der har været i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har 
på deres seneste møde valgt at arbejde videre med temaet ved at inddrage Sammenslutninger af 
idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG).   

På mødet i Kultur-, Unge og Fritidsudvalget vil Bjarne Ibsen, Professor og centerleder, Center for 
forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, holde oplæg om, hvordan 
demokratiet i de folkeoplysende foreninger kan udvikles.
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Bjarne Ibsen har i mange år forsket i idræt og civilsamfund og har skrevet artikler og rapporter om 
foreninger og demokrati.

Indstilling
Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritidsudvalget indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At videreudvikling af demokratiet på det folkeoplysende område drøftes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-04-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Forhold om demokratiet på det folkeoplysende område (3381805 - EMN-2020-01845)
2. Gentofte Kommune 2019 - foredrag Bjarne Ibsen (002) (3381806 - EMN-2020-01845)
3. Bilag 1 - demokrati i de folkeoplysende foreninger (3381807 - EMN-2020-01845)

3 (Åben) Drøftelse af involvering af interessenter på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets 
møder
 
Sags ID: EMN-2019-05673

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget opfordres til at drøfte og komme med inputs til den fremtidige 
involvering af interessenter med udgangspunkt i nærværende diskussionsoplæg og -spørgsmål 
samt bilag med aktøroverblik. Udvalgets inputs vil danne udgangspunkt for et oplæg til ny 
involveringsform, som fremlægges på udvalgsmødet i august. 

Baggrund
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (KUF) har efterspurgt et oplæg til refleksion over den måde, 
interessenter bliver involveret i KUF’s arbejde og møder. 

KUF kan drøfte og komme med inputs til, hvordan interessenter på kultur-, unge- og fritidsområdet 
fremover kan involveres med udgangspunkt i følgende diskussionsspørgsmål:

 om formål: Hvad er de primære og sekundære formål med at involvere interessenter ifm. 
KUF’s møder og politiske arbejde? 

 om interessenter: Hvilke interessenter/aktører ønsker KUF at gå i dialog med? KUF 
opfordres til at komme med inputs til videreudvikling af det foreløbige overblik over aktører 
(bilag).

 om form: Hvilke inputs har KUF til formen, når interessenter inviteres til at gå i dialog med 
KUF?
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Nuværende involveringsform
Aktuelt involveres områdets interessenter primært i forbindelse med de fire ordinære møder i det 
stående udvalg; dels i form af dialogmøder før selve udvalgsmøderne, dels ved at lægge møder 
hos interessenter og tilbyde rundvisning på stedet. De fire møder er normalt delt mellem: 
Fritid/idræt, folkeoplysning samt kultur og unge, hvor der er mulighed for at invitere hvert områdes 
aktører til dialogmøde før selve mødet. Når fritid og idræt er på dagsordenen inviteres SIG oftest til 
dialogmøde og når folkeoplysning er på dagordenen inviteres FOU. I forbindelse med kultur- og 
unge-møderne inviteres forskellige aktører på kultur- og ungeområdet i en del tilfælde til 
dialogmøder afhængigt af sager og evt. temadrøftelser på det enkelte møde. Herudover involveres 
interessenter i opgaveudvalg på KUF’s område.

Formål med involvering
KUF opfordres til at drøfte og komme med bidrag til hvad der er de primære og sekundære formål 
med at involvere interessenter ifm. KUF’s møder og politiske arbejde. Eksempler på formål kan 
være:

 KUF får indblik i og viden om væsentlige aktører og problemstillinger på kultur-, unge- og 
fritidsområdet

 Interessenterne får mulighed for at ytre sig, bidrage med særlig viden eller henlede KUF’s 
opmærksomhed på særlige problemstillinger

Identifikation af interessenter
I sin nuværende form går KUF primært i dialog med interessenter på dialogmøderne, hvor der er 
en tendens til, at det er samme gruppe interessenter, som KUF mødes med hvert år. I bilaget er 
lavet et forsøg på overblik over aktører på kultur-, unge- og fritidsområdet. KUF opfordres til at 
komme med bidrag til videreudvikling af det foreløbige overblik over aktører. Overblikket kan 
desuden danne udgangspunkt for en drøftelse af, om det er de rigtige interessenter, som inviteres 
ind til dialog, eller om KUF fremover ønsker at række ud mod andre 
interessenter/interessentgrupper. Herunder kan tænkes i, om der kan lægges andre 
temaer/opdelinger ned over interessentgrupperne – lige nu opdeles i aktører på kultur-, unge-, 
idræt- og fritids- samt folkeoplysningsområdet. Man kunne også strukturere efter andre parametre 
som eks. organiseringsformer. 

Involveringsform
Aktuelt involveres interessenter primært i forbindelse med udvalgsmøderne, hvilket sætter sine 
begrænsninger til omfanget af involvering, både hvad angår varighed, antal interessenter og form 
for involvering. 

Hvis der fortsat er et ønske om primært at involvere interessenter knyttet til udvalgsmøderne – på 
dialogmøder – kan KUF drøfte, hvordan man kan forbedre dialogmøderne. Det kan ske 
eksempelvis gennem grundigere forberedelse af dialogmøderne og formøder mellem forvaltning 
og interessenter eller ved at stille krav til interessenterne om at definere en klar dagsorden og 
formål med møderne. 
En anden vej at gå er at tænke i eller supplere dialogmøderne med andre og nye formater for 
involvering af områdernes interessenter. Her kan dels skeles til opgaveudvalgene, som har givet 
både borgere og udvalg en fortrolighed med en tæt og ligeværdig dialog og samarbejde mellem 
borgere og politikere. Dels til anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” som bl.a. 
opfordrer til dialog mellem borgere og kommune om ideer og initiativer og at Gentofte Kommune 
vælger de metoder, der egner sig bedst til emnet og borgerne. Eksempler på nye 
involveringsformer kunne være at samle alle områdernes aktører til årlige (folke)møder/markeder 
med stande opdelt efter temaer; open spaces, samtale-saloner eller lignende.  

Den videre proces
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På baggrund af KUF’s inputs udarbejder Kultur, Unge og Fritid et oplæg til ny involveringsform til 
udvalgsmødet i august. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At udvalget drøfter og kommer med inputs, til hvordan interessenter på Kultur-, unge- og 
fritidsområdet fremover kan involveres.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-04-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Aktøroverblik (3376299 - EMN-2019-05673)

4 (Åben) Orientering om deltagelse i pilotforløbet Fælles om ungelivet
 
Sags ID: EMN-2020-02243

Resumé
Gentofte Kommune har primo marts 2020 ansøgt og fået tilsagn om at blive pilotkommune i Fælles 
om ungelivet, som er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner i pilotfasen 2020-2023. 

Baggrund
Fælles om ungelivet er inspireret af Den islandske Model og 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 er formålet at udvikle og afprøve en kommunal tilgang til dette arbejde. 
Som pilotkommune skal Gentofte Kommune udbygge og styrke forudsætningerne for at arbejde 
sundhedsfremmende på basis af data, med fokus på beskyttende faktorer og i tæt samarbejde 
med forældre og lokalsamfund.
Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Indsatsen 
fokuserer på det store flertal af unge, som i udgangspunktet trives og har det godt med venner og 
familie, og som har få psykiske problemer.
Sundhedsstyrelsen finansiere 50% af lønudgifterne til en fireårig koordinatorfunktion i hver af de 
fem pilotkommuner. I Gentofte Kommune finansieres de restereden 50% af sundhedspuljen.
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel har siden april 2019 arbejdet på at formulere konkrete 
anbefalinger, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere unge hen imod en adfærd og 
kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. 
Fælles om ungelivet kan fungere som en forankringsplatform, der kan fastholde fokus, skabe 
struktur og sikre implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger.
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Som en del af Fælles om ungelivet skal der årligt gennemføres monitorering af unges sundhed og 
trivsel. En årlig monitorering vil give mulighed for, at forebyggelsesarbejdet kan tage udgangspunkt 
i aktuel, lokal og nærværende data. Aktuel data kan, kombineret med det rette lokalkendskab, 
være med til at sikre, at de indsatser der igangsættes tager udgangspunkt i et reelt behov og 
samtidigt tilbyder løsninger, der kan gribes lokalt (af skoleledelser, lærere, forældre, elever mf).
Fælles om ungelivet i Gentofte Kommune tænkes organiseret med et formandskab bestående af 
hhv. direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social og Sundhed og chef for Børns 
sundhed og forebyggelse. Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er ansvarlig formand.
Forud for en egentlig kick-off arbejdes der på at skabe en robust struktur og organisering, både 
centralt og lokalt, omkring Fælles om ungelivet.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre-, Social- og 
Sundhedsudvalget:

At orienteringen om Gentofte Kommune deltagelse som pilotkommune i Fælles om ungelivet tages 
til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-04-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

5 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2020
 
Sags ID: EMN-2020-01272

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

Baggrund
I første kvartal 2020 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:

Kultur og Unge
Kunstcubator, som er skabt i et samarbejde mellem Fritid, Ungemiljøerne og Kulturskolerne, er 
kommet godt i gang. De 20 unge kunsttalenter og har afholdt deres første fernisering af et fælles 
værk i ungemiljøet i Byens hus – Vi skaber sammen.
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Ungemiljøet i Byens hus – Vi skaber sammen udvikler sig positivt, også i forhold til antallet af 
brugere. Der har bl.a. været afholdt HAF, som var en fest med koncert for 150 deltagere uden 
alkohol og uden problemer, som var arrangeret af en gruppe unge.

Bibliotekerne, Kulturskolerne, Musikbunkeren, Garderhøj fortet, Øregaard Museum samt 
Ungemiljøerne har fra 12. marts været lukkede pga. COVID-19. Det har betydet en markant 
nedgang i antallet af aktiviteter, besøgstal, udlån mv. Dog er e-udlånet steget. Situationen har også 
betydet, at årets Gentofte bogmesse måtte aflyses.    

Fritid
Der er udpeget 12 nye talentfulde udøvere i talentudviklingsprojektet, og Fritid har afviklet 
Aktiv vinter med 6812 deltagere.
Den sidste del af kvartalet har være præget af COVID-19, hvilket har betydet aflysninger af 
en del events, således er mesterskabsaftenen, afvikling af Danske mesterskaber, Ice 
Swim Copenhagen alle blevet aflyst.
COVID-19 har også haft stor indflydelse på besøgstallene i Kildeskovshallen og Ishallen i 
1. kvartal, og vi forventer et samlet indtægtstab på mere end 1 mio. kr. alene for marts 
måned.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller:

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 

At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2020 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-04-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritid 1. kvartal 2020 (3401667 - EMN-2020-01272)
2. Kvartalsrapport Kultur-,Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2020 Budgetændringer 
(3415102 - EMN-2020-01272)
3. Bilag 3 Kultur, Unge og Fritidsudvalget Kvartalsrapportering 1. kvartal 2020 Opfølgning på 
tidligere opgaveudvalg (3380164 - EMN-2020-01272)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-06527

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.



Side 11

Baggrund
 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2020-2. kvartal 2021

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. 

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 3. kvartal 2020-2. kvartal 2021. 

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

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 29-04-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Årsplan for KUF for 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 (3381504 - EMN-2019-06527)
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Forhold om demokratiet på det folkeoplysende område 
 
Om folkeoplysning 
I daglig tale kan ’folkeoplysning’ dække over alt fra oplysningskampagner, voksenundervisning, 
højskolebevægelsen, foreningsliv, idræt og demokratidannelse. 
I mere snæver juridisk forstand er de folkeoplysende foreninger den gruppe af foreninger, der 
modtager støtte gennem folkeoplysningsloven. Dvs. voksenundervisning i regi af bl.a. aftenskoler 
samt frivilligt børne- og ungdomsarbejde i såvel idebestemte børne- og ungdomsforeninger som 
idrætsforeninger. 
 
Folkeoplysningsloven 
Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud til 
de foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger.  
Loven omfatter særligt to typer foreninger: 

• Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning 
• Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 
De to foreningstyper refereres ofte til som hovedområde 1 og 2. 
 
Hovedområde 1 omfatter aftenskolerne, der udbyder kurser, foredrag og andre aktiviteter, der ikke 
er formelle og kompetencegivende, men frivillige og lystbetonede. Målet med at støtte denne type 
voksenundervisning er traditionelt at hæve det generelle vidensniveau i samfundet og hjælpe den 
enkelte til at forbedre sine livskompetencer. 
 
Hovedområde 2 omfatter mange af de foreninger, borgerne i Danmark møder. Det er blandt andet 
idrætsforeninger, spejderorganisationer samt politiske og religiøse ungdomsorganisationer. Målet 
med at yde tilskud til denne type foreningsliv er traditionelt at styrke det lokale engagement, 
borgernes evner til og erfaring med at indgå i demokratiske processer samt at støtte arbejdet med 
børn og unge. 
 
Ud over de to hovedområder har folkeoplysningsloven et særskilt afsnit med beskrivelse af 
mulighederne for at give tilskud til daghøjskoler, ligesom den lægger rammerne for 
folkeuniversitetet i Danmark. 
 
Staten udstikker rammerne for loven, men overlader det til kommunerne og 
kommunalbestyrelserne at fylde rammerne ud. Kommunerne skal således hver især prioritere, hvor 
mange penge de vil bruge til folkeoplysningsområdet, og hvordan midlerne skal fordeles. 
Hver kommune er forpligtet til at udarbejde en politik på området, der beskriver, hvad de 
prioriterer, og hvordan deres tilskud fordeles. 
 
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 
Gentofte Kommunens folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder til og med 2024. 
Politikkens kendetegn og målsætninger blev revideret i 2019. 
 
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til 
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave er 
at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, 
de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen. 



 
Foreninger og demokrati 
En større europæisk undersøgelse fra 2017 viser, at andelen af medlemmer i idrætsforeningerne, 
som deltager i den årlige generalforsamling er lavest i Danmark sammenlignet med resten af 
landene i undersøgelsen (Van der Roest 2017). I Danmark deltager 22% af medlemmerne i 
generalforsamlingen. Til sammenligning deltager 35% medlemmerne i Norge og gennemsnittet for 
alle landene er 42%. 

En undersøgelse foretaget i 2010 med foreninger fra Fyn, Ærø og Langeland viser, at 32,7% af 
idrætsforeningerne synes det er et stort problem, at for få medlemmer møder op til 
generalforsamlingen (Ibsen 2013). 

Nedenstående figur er fra rapporten ”Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk 
deltagelse” og viser foreningernes tilslutning til to modstridende udsagn om demokratiets betydning 
i foreningen, opdelt på fem foreningstyper (Ibsen 2015). 

 

Følgende er et uddrag af konklusioner fra førnævnte rapport:  

• Deltagerne i de folkeoplysende foreninger og skoleformer synes selv, at de får meget ud 
af at deltage i aktiviteterne og undervisningen, men de tillægger det især betydning i 
forhold til deres fritidsinteresser; de engagerer sig forholdsvis lidt i sociale aktiviteter i 
den pågældende forening eller aftenskole; de deltager i begrænset omfang i ’det lille 
demokrati’; og forholdsvis få synes, at de gennem deres deltagelse har fået en større 
viden om samfundslivet og er blevet mere engageret heri (se kapitel 4). 
 

• Organisationstypen, dvs. om det er et oplysningsforbund, en skoleforening, en forening 
for politik eller identitet eller en aktivitetsforening, spiller en væsentlig rolle for 
deltagelsen i ’det lille demokrati’, mens det har noget mindre betydning for deltagelsen i 
’det store demokrati’.  



 
• Karakteren af involveringen i den folkeoplysende forening eller skoleform har stor be-

tydning for, hvor meget den enkelte involverer sig i sociale aktiviteter og deltager i ’det 
lille demokrati’, dvs. internt i foreningen eller aftenskolen, men har forholdsvis lille 
betydning for deltagelsen i ’det store demokrati’. 

Undersøgelsen ’Unge, foreninger og demokrati’ fra 2016 indkredser syv forhold, som har betydning 
for de unges involvering i foreningsdemokratiet og som samtidig kan forklare forskellene derpå 
mellem foreningstyper (Ibsen 2016):  

• Hvordan et medlem forstås eller defineres i den konkrete forening eller institution. 
• Medlemmernes indflydelse på aktiviteterne. 
• Om aktiviteten i foreningen dyrkes ’kollektivt’ eller primært ’individuelt’. 
• Hvilken betydning fælleskabet har i foreningen. 
• Om aktiviteterne i foreningen bygger på ideale holdninger og værdier. 
• Om der er en ’uformel’ indflydelsesstruktur i en ’formel’ ramme. 
• Om der sker en ’opdragelse’ til og tidlig involvering i ’det lille demokrati’. 
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Folkeoplysning, foreninger og 
demokrati

Bjarne Ibsen
Professor

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Syddansk Universitet



Vi tror på 
foreningerne og 
deres betydning for 
demokratiet



Citat fra ‘Danmarkskanon’

Foreninger udgør en grundlæggende måde at 
organisere fællesskaber på i hele Danmark. 
Foreninger er ét af de steder i samfundet, hvor 
mennesker har mulighed for at mødes og få kendskab 
til hinanden på tværs af sociale forskelle. 
I foreningslivet kan børn, unge og voksne lære om 
demokrati og medbestemmelse. 



Demokratiets vugge

Det er en udbredt opfattelse, at foreningerne er et 
vigtigt fundament for demokratiet.

Forestillingen bygger på den antagelse, at ’det lille 
demokrati’ i en forening på mange måder fungerer på 
samme måde som ’det store demokrati’ (samfundet). 



Et politisk mål for den offentlige støtte

’Formålet med det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde er at fremme 
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab 
…. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og 
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at 
deltage aktivt og 
engageret i 
samfundslivet’.



Forskellige 
forståelser af 
demokrati



To former for demokrati
• Folkestyre (Det repræsentative demokrati)

– Befolkningens deltagelse i ’det store demokrati’
– Deltagelse i Folketingsvalg, kommunalvalg mv.
– Deltagelse i partiforeninger
– Anden form for politisk deltagelse 

• Folkeligt styre (Demokratisk selvstyre / foreningsdemokrati
– Demokratisk organisering af fælles interesser og opgaver, som løses 

bedre i fællesskab end hver for sig
– Tilgodeser forskellighed og dermed også mangfoldighed



Bredt demokratibegreb
• Deltagelse i formelle demokratiske fora 
• Deltagelse i møder af mere uformel karakter
• Deltagelse i frivilligt arbejde 

• Deltagelse i diskussioner 
• Interesse for og holdninger til at engagere sig



Hvor godt fungerer 
‘Det lille demokrati’?

Resultater af tre 
forskningsprojekter



Volunteering and social inclusion
in sports clubs in Europe



Demokratisk deltagelse i idrætsforeninger i 10 lande

11



‘Vores klub søger at involvere medlemmerne 
når der skal tages vigtige beslutninger
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‘Unge, foreninger og 
demokrati’



Deltager du sædvanligvis i foreningens 
generalforsamling? 2016
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Jeg er slet ikke interesseret i at involvere mig i de 
beslutninger, som træffes i foreningen
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Hvis foreningen ikke lever op til mine 
forventninger, forsøger jeg aktivt at ændre på 
dette, før jeg finder et andet sted (pct.)
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Demokratiet i folkeoplysende 
aftenskoler og foreninger



Selvvurderet udbytte af deltagelse i organisationen fordelt på 
organisationstyper (pct.) (andel der har svaret i høj grad eller i nogen grad)

Oplysnings-
forbund

Foreninger for 
politik og 
identitet

Foreninger for 
aktivitet

Lært noget jeg kan bruge i mit job 26 51 68

Lært noget jeg kan bruge i min fritid 83 58 84

Blevet en del af et fællesskab 46 77 92

Fået nye venner 36 63 85

Udviklet mig personligt 60 67 84

Fået større viden om samfundet 23 68 49

Blevet mere engageret i samfundet 16 64 50



Andel som snakker eller har samvær med 
andre i foreningen / aftenskolen
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Jeg har indflydelse på indholdet i og afviklingen af den 
aktivitet eller det kursus, jeg deltager i ’ (i høj grad)
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‘Jeg tager et medansvar for det hold eller den aktivitet, jeg deltager i ’ (i 
høj grad)
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Foreningslivets 
betydning for ‘Det 
store demokrati’



Betydningen for det repræsentative demokrati

• ‘Det lille demokrati’ (Foreningsliv) som læringsarena til ‘Det store 
demokrati’

• Svært at påvise
• Men svært at undersøge og afhænger givetvis af

• Hvordan medlemmerne er engageret i foreningen
• Foreningens aktiviteter, størrelse og struktur

• Foreningerne som ‘repræsentant’ for borgernes forskellige interesser
• Er meget engageret i ‘lokale’ politiske spørgsmål 
• Men især i spørgsmål som vedrører foreningens (snævre) interesser

• Foreningers og frivilliges involvering i kommunale opgaver (samskabelse)
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Et forskningsprojekt 
i fem kommuner

25



Andel af foreninger der har et samarbejde med en eller flere kommunale 
institutioner og forvaltninger i 2018 (pct.).
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Samskabelse

• ’Forskellige aktører har forskellige 
tilgange, kompetencer og 
organiseringer. Velfærden rykker, 
når vi tør udforske, hvad vi 
sammen kan skabe ved at 
kombinere vores forskellige 
ressourcer ’(Frivilligrådet)

• Frivilligheden opfattes som en 
ressource (kvantitativt og 
kvalitativt)

• Den kommunale interesse går ud 
på at inddrage frivillige i løsningen 
af kommunale opgaver

• Idealet er samarbejde og 
konsensus

Demokratisk selvstyre
• Fælles opgaver og velfærd 

varetages af civile, demokratiske 
sammenslutninger med eller 
uden støtte fra det offentlige 
(Paul Hirst 1994)

• Frivilligt arbejde er en måde at 
bidrage til ’selvstyret’

• Den kommunale interesse går ud 
på at støtte en demokratisk 
organisering af interesser

• Idealet er selvstyre, 
mangfoldighed og ’kamp’ for 
værdier og interesser



Hvordan fremme 
demokratiet i 
foreningerne?



Hvad er fremmende for foreningsdemokratiet?

• Foreningens struktur og størrelse: Jo større foreningen er, jo lavere er medlemmernes deltagelse i 
foreningsdemokratiet

• Medlemssammensætningen: Medlemmer med en mellemlang og lang uddannelse deltager mere i 
demokratiet en lavere uddannede

• Medlemsinvolveringen: Jo mere medlemmerne deltager i frivilligt arbejde og jo mere de deltager i 
foreningens sociale aktiviteter, jo mere deltager de i medlemsdemokratiet

• Den måde foreningen fungerer og involverer medlemmerne: Hvis medlemmerne får indflydelse på 
og medansvar for foreningens aktiviteter i det daglige og jo mere der forventes af medlemmerne, jo 
mere engagerer de sig i foreningsdemokratiet

• Den betydning foreningen har for medlemmet: Jo mere foreningen betyder for det enkelte medlem 
og er mer end bare en aktivitet, jo mere engagerer medlemmet sig i foreningsdemokratiet



De som arbejder frivilligt …..

• er mere aktive i ‘det lille demokrati’ (foreningen mv.)
• Medansvar for aktiviteter
• Deltage i møder, generalforsamling mv.
• Deltage i det sociale

• men det giver også et ‘løft’ til deltagelsen i ‘det store demokrati’
• politisk interesse
• social tillid til andre



Et dilemma

• En bestræbelse på at få flere medlemmer eller 
deltagere (‘kunder’) med sigte på andre relevante 
mål kan betyde, at den demokratiske ‘effekt’ 
forringes.

• En bestræbelse på at styrke involveringen i 
foreningen (som ‘medlem’ og ‘frivillig’) for at 
fremme den demokratiske ‘effekt’ kan være på 
bekostning af antal deltagere
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Bilag 1.  

Oplæg til drøftelse om videreudvikling af demokrati i folkeoplysende foreninger. 

 

På Folkeoplysningsudvalget møde d. 18.12 citerede professor Bjarne Ibsen fra Center for idræt og 
Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik, ved Syddansk Universitet ”Danmarkskanon” for følgende 
sentenser:  

”Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i hele Danmark.  

Foreninger er ét af de steder i samfundet, hvor mennesker har mulighed for at mødes og få kendskab til 
hinanden på tværs af sociale forskelle.  

I foreningslivet kan børn, unge og voksne lære om demokrati og medbestemmelse.”  

Med udgangspunkt i disse tanker har Fritid set på, hvordan Folkeoplysningsudvalget kan arbejde med 
demokrati i udvalget og videre ud i foreninger og forbund. 

Først og fremmest er det væsentligt at forstå, at vi kun kan påvirke via de muligheder, der er givet i 
folkeoplysningsloven. Foreningerne har autonomi. Kommunen kan bestemme størrelsen af det tilskud, som 
foreningerne samlet skal have og angive efter hvilke principper fordelingen skal ske. I Gentofte er det 
folkeoplysende område beskrevet i Gentofte Ordningen.  Praktisk får det den betydning, at evt. ændring i 
foreningernes praksis skal ske i samarbejde med foreningerne.  

Nedenfor er angivet eksempler på temaer, som folkeoplysningsudvalget kan arbejde med for at udvikle 
demokratiet. Til nogle af temaerne er vedlagt links til inspiration 

1. Transparens i bestyrelsens arbejde 
- referater af bestyrelsesmøder tilgængelige 
- mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen 
- økonomisk transparens i beslutninger 
- etc. 

https://akks.dk/en-praktisk-metode-i-ord/ 

https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2014/a565_foreningsmedlemskab-giver-ikke-
automatisk-demokratiske-borgere/ 

2. Sikre bedre muligheder for deltagelse på generalforsamling via digitale systemer 

https://minby.dk/2016/01/04/bk-skjold-styrker-demokratiet/ 

3. Øge mængden af frivillige engagerede i foreningen 
- Engagere de unge 
- Foreningens evne til at engagere de frivillige 
- Lave en frivilligstrategi 
- Hvordan følger man op på strategien 
- Frivillighed er forudsætningen/fundamentet for at foreningen kan fungere 

https://duf.dk/artikel/7-forhold-der-har-betydning-for-unges-involvering-i-foreningsdemokratiet/ 

4. Børns muligheder for at blive repræsenteret og lære demokrati 

https://akks.dk/en-praktisk-metode-i-ord/
https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2014/a565_foreningsmedlemskab-giver-ikke-automatisk-demokratiske-borgere/
https://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2014/a565_foreningsmedlemskab-giver-ikke-automatisk-demokratiske-borgere/
https://minby.dk/2016/01/04/bk-skjold-styrker-demokratiet/
https://duf.dk/artikel/7-forhold-der-har-betydning-for-unges-involvering-i-foreningsdemokratiet/


- Hvordan sikres børn repræsentation i foreningen 
- Hvordan kan man træne børnene i demokrati 
- Træning af demokrati i træningen 
- Spørge de unge om deltagelse i stævner 
- Ligebehandling af medlemmerne- hvem får de gode træningstider, hvem får de gode baner, 

hvem får de gode trænere,  
- Indikator for fx ligestilling (økonomifordelingen, banetidsfordelingen, trænerfordelingen)  

 

5. Hvordan arbejder foreningssamvirkerne med Demokrati? 
- Hvordan arbejder SIG med demokrati? 
- Hvordan arbejder BUS med demokrati? 
- Hvordan arbejder Samrådet for aftenskolerne med demokrati? 

 

6. Kommunale tiltag 
- Undersøgelse af tilstanden af demokrati i de folkeoplysende foreninger 
- Strukturelle tiltag i uddelingen af økonomi til foreningerne til at understøtte demokrati 
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UDVALGSSTATUS 

Kultur, Unge og Fritid på tværs  

Fernisering – Kunstcubator   
Der var livligt i Ungemiljøet i Byens Hus – Vi skaber sammen, da de nye talenter i kunstprojektet Kunstcubator bød 
indenfor den 26. februar til deres første fernisering. Der var 85 fremmødte til aftenen, som blandt andet bød på 
fremvisning af et fælles værk i papir, taler og enkelte personlige værker. 

Kunstcubator startede op med første undervisning i januar 2020. Det er et treårig projekt, hvor unge talentfulde 
kunstnere i alderen 15-25 år tilbydes ugentligt undervisning i forskellige kunstarter, kunstudflugter, atelier og 
mentorordning. Målet er at hjælpe talenterne videre til optagelsesprøve på kunstakademiet. Undervisningen foregår i 
Byens Hus – Vi skaber sammen hver onsdag kl. 18-22. 

Der har været stor interesse for projektet, som modtog 38 ansøgninger fra unge til de i alt 20 pladser. Projektet er støttet 
af Kulturministeriet og er et tværgående samarbejde i Gentofte Kommune mellem afdelingerne Fritid, Ungekultur og 
Kulturskolerne. 

Afrapportering på sundhedsprofilsundersøgelse/Ungeprofilundersøgelse 0.-9. klassetrin 2019 

I løbet af november og december 2019 gennemførte elever på kommunens 11 folkeskoler, Søgårdsskolen og afdelinger 

på Ungdomsskolen en undersøgelse vedr. sundhed og trivsel. Eleverne fra 0.-6. klassetrin (afdeling indskoling og 

mellemtrin) gennemførte en sundhedsprofilundersøgelse, og eleverne i afdeling udskoling (7.-9. klassetrin) gennemførte 

en ungeprofilundersøgelse. Undersøgelserne har til formål at skabe viden om elevernes dagligdag og trivsel – herunder 

helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Herudover at få viden om skolernes undervisningsmiljø og selve 

undervisningen. Denne viden skal bruges til: 

 at arbejde lokalt på skolerne og på tværs med prioriterede indsatser 

 at skabe fælles viden om elevernes oplevelse af deres sundhed, dagligdag og trivsel  

 at få et fælles fundament for at målrette kommunale indsatser 
 

Eleverne har besvaret undersøgelserne i undervisningstiden. De har besvaret online i systemet BørnUngeLiv med deres 
Uni-login. Besvarelserne er anonyme, og der kan derfor ikke trækkes data på individniveau. BørnUngeliv er et redskab, 
hvor kommunen gennem spørgeskemaundersøgelser kan få viden om og overblik over trivsel og sundhed på børne- og 
ungeområdet. Eleverne i indskolingen har besvaret 32 spørgsmål, eleverne på mellemtrinnet har besvaret 82 spørgsmål 
og eleverne i udskolingen har besvaret 117 spørgsmål1. I nedenstående tabel ses svarprocenterne for de tre 
undersøgelser.  
 
Tabel 1 Svarprocenter for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling 

 
Kilde: TEA og BørnUngeLiv 

De unge i 10. klasse og på kommunens ungdomsuddannelserne (de fire gymnasier, Gentofte HF og Gentofte 

Studenterkursus) har gennemført en ungeprofilundersøgelse, som ligner den eleverne i udskolingen har svaret på. 

                                                           
1 I alle tre undersøgelser har der været underspørgsmål til nogle af spørgsmålene. 
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Resultaterne herfra er ikke med i denne afrapportering, da de indgår i afrapporteringen af En Ung Politik, som Center for 

Ungdomsforskning (CEFU) udarbejder. Denne rapport vil blive forelagt fagudvalgene primo 2021.  

Hvad viser data? 

I det følgende afsnit vises udvalgte resultater fra sundhedsprofilundersøgelsen for hhv. indskoling og mellemtrin for hele 

kommunen. Resultater fra ungeprofilundersøgelsen foretaget blandt udskolingselever vises for Gentofte Kommune og 

landsplan. I forhold til resultaterne for alkohol og rygning vises resultaterne opdelt på klassetrin med det formål at få et 

mere nuanceret billede. I resultaterne på landsplan indgår kun de kommuner, der har gennemført undersøgelsen – dvs. 

resultaterne er ikke repræsentative for hele landet. Der er 42 kommuner, der har gennemført undersøgelsen.  

Resultaterne giver kun et fingerpeg om tendenserne. 

Rapporter med alle resultater kan tilgås på politikerportalen: på kommuneniveau for hhv. sundhedsprofilundersøgelse 

indskoling, sundhedsprofilundersøgelse mellemtrin og på kommuneniveau og landplan for ungeprofilundersøgelse 

udskoling. 

 Overordnet set har eleverne fra 0. til 9. klassetrin det godt i Gentofte Kommune. 

 Eleverne bor sammen med deres forældre 

 De har voksne i deres liv de kan tale med, hvis de bliver kede af det 

 De er en del af et fællesskab i klassen  

 Mange af eleverne går til en fritidsaktivitet 

 For elever i udskolingen ses det, at de ryger cigaretter og drikker alkohol på samme niveau som landsplan  
 

I det nedenstående afsnit bliver emnerne udfoldet med figurer og data. Der vises en figur pr. emne, enten for 

indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. I teksten bliver der også kommenteret på resultater fra de andre 

afdelinger, hvis der findes data om samme spørgsmål.  

 

Bor hjemme 

Figur 1 Spørgsmål: Hvem bor du sammen med? Gentofte Kommune, Mellemtrin 2019/20 

  
Kilde: BørnUngeLiv 

Det ses i Figur 1, at 75% af eleverne på mellemtrinnet bor sammen med begge og 19% bor skiftevis hos mor eller far. 

Eleverne i udskolingen svarer, at 68% bor sammen med begge forældre og 22% bor skiftevis hos mor og far. Den samme 

andel ses på landsplan. Dette spørgsmål indgik ikke i spørgerammen til eleverne i indskolingen. 

 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Resultater%20fra%20sundhedsprofilundersøgelse%20indskoling%202019.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Resultater%20fra%20sundhedsprofilundersøgelse%20indskoling%202019.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Resultater%20fra%20sundhedsprofilundersøgelse%20mellemtrin%202019.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Resultater%20fra%20ungeprofilundersøgelse%20udskoling%202019.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Resultater%20fra%20ungeprofilundersøgelse%20udskoling%202019.pdf
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Voksne at tale med 

Figur 2 Spørgsmål: Har du nogen voksne at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det? Gentofte Kommune, Mellemtrin 2019/20 

 
Kilde: BørnUngeLiv 

Som Figur 2 viser har de fleste af eleverne på mellemtrinnet en voksen at tale med, hvis noget går dem på eller gør dem 

kede af det. 96% af eleverne på mellemtrinnet ”Ja, flere” eller ”Ja, en enkelt” en voksen at tale med.  

For eleverne i udskolingen svarer 91% af eleverne ”Ja, altid” eller ”Ja, for det meste”, at de har en voksen at tale med, hvis 

noget går dem på eller gør dem det kede af det. Den samme andel ses på landsplan. Dette spørgsmål indgik ikke i 

spørgerammen til eleverne i indskolingen. 

 

Fællesskabet i klassen 

Figur 3 Spørgsmål: Er du med i fællesskabet i klassen? Gentofte Kommune, Mellemtrin 2019/20

 
Kilde: BørnUngeLiv 

Figur 3 viser, at en høj andel af eleverne på mellemtrinnet er med i fællesskabet klassen. 91% af eleverne på 

mellemtrinnet svarer ”Ja, altid” eller ”Ja, for det meste” til, at de er med i fællesskabet i klassen.  

For eleverne i udskolingen svarer 89% ”Ja, altid” eller ”Ja, for det meste”, hvilket er på niveau med landsplan. Dette 

spørgsmål indgik ikke i spørgerammen til eleverne i indskolingen. 

Fritidsaktivitet 

Figur 4 Spørgsmål: Hvor tit gør du følgende i din fritid? Dyrker fitness/styrketræning eller går til en aktivitet i en forening f.eks. fodbold, spejder, 

teater eller musik? Gentofte Kommune, Mellemtrin 2019/20

Kilde: BørneUngeLiv 

I Figur 4 ses det, at 91% af eleverne på mellemtrinnet dyrker fitness/styrketræning eller går til en aktivitet i en forening 

f.eks. fodbold ”Næsten hver dag”, ”2-5 gange om ugen” eller ”En gang om ugen”.  
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I udskolingen er andelen af aktive elever – dvs. dem der svarer ”Næsten hver dag”, ”2-5 gange om ugen” eller ”En gang 

om ugen” – på 69%. På landsplan er andelen af elever, der er aktive mindre: 62%. 

Til eleverne i indskolingen er spørgsmålet formuleret anderledes ”Går du til noget i din fritid?”. Der er 83% af eleverne i 

indskolingen i Gentofte Kommune, der går til noget i deres fritid. 

Cigaretter 

Figur 5 Spørgsmål: Ryger du cigaretter? Gentofte Kommune, Udskoling 2019/20 

 
 

 
7. klasse 

 
8. klasse 

 
9. klasse 

 
7.-9. klasse i gennemsnit 

Kilde: BørnUngeLiv  

I  Figur 5 ses det, at der en høj andel af eleverne på 7. klassetrin, der ikke ryger cigaretter 93%. Andelen bliver dog mindre 

med alderen. For eleverne på 9. klassetrin er der 70%, der ikke ryger cigaretter. 3%, svarende til 38 elever, svarer, at de 

ryger ”Ja, hver uge” eller ”Ja, hver dag” for det samlede antal af elever i udskolingen.  

På landsplan ses nogenlunde det samme billede. Dette spørgsmål indgik ikke til eleverne i indskolingen og på 

mellemtrinnet. 
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Alkohol  

Figur 6 Spørgsmål: Drikker du alkohol? Gentofte Kommune, Udskoling 2019/20 

 

 
7. klasse 

 
8. klasse 

 
9. klasse 

 
7.-9. klasse i gennemsnit 

Kilde: BørnUngeLiv 

I Figur 6 ses det, at 57% af eleverne på 7. klassetrin aldrig har drukket alkohol. Andelen af elever, der aldrig har drukket 

alkohol, bliver mindre med alderen. For eleverne samlet for udskolingen er der 39%, der aldrig har drukket alkohol. 11% 

af eleverne samlet for udskolingen svarer, at de drikker alkohol ”1-2 gange om ugen” og 1% ”3 gange om ugen eller 

oftere”.  

Andelen i Gentofte Kommune følger stort set andelen på landsplan. Der er en højere andel samlet for udskolingen i 

Gentofte Kommune, som aldrig drikker eller kun har smagt et par gange. Samtidig er der dog også en højere andel i 

Gentofte Kommune, der drikker alkohol ”1-2 gange om ugen”. Dette spørgsmål indgik ikke i spørgerammen til eleverne i 

indskolingen og på mellemtrinnet.  

 

På trods af at eleverne i Gentofte Kommune overordnet set har det godt, er der nogle enkelte opmærksomhedspunkter. 

 Nogle elever i indskolingen bliver drillet af nogen i deres klasse, så de bliver kede af de 

 Nogle elever på mellemtrin og i udskolingen har det ikke så godt for tiden 

 Elevernes forbrug af smertestillende medicin på mellemtrinnet og i udskolingen er relativt højt  

 Nogle elever i udskolingen kommer ikke i skole pga. fremlæggelse, lektier mm.  
 

I det nedenstående afsnit bliver emnerne udfoldet med figurer og data. Der vises en figur pr. emne, enten for 

indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. I teksten bliver der også kommenteret på resultater fra de andre 
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afdelinger, hvis der findes data om samme spørgsmål. Til sidst i afsnittet bliver der redegjort for, hvordan skolerne og 
sundhedsplejen anvender data og følger op.  

 
Drilleri i indskolingen – mobning på mellemtrin/udskoling 

Figur 7 Spørgsmål – Bliver du drillet af nogen i din klasse, så du bliver ked af det? Gentofte Kommune, Indskoling 2019/20

 
Kilde: BørnUngeLiv 

Som det fremgår af Figur 7, er der 9% af elevene i indskolingen, der er blevet drillet af nogen i deres klasse, så de er blevet 

kede af det. Det svarer til at 214 elever – dvs. lidt under to elever i hver klasse.  

På mellemtrinnet svarer 4%, at de er blevet mobbet ”Ca. én gang om ugen” eller ”Flere gange om ugen” inden for de 

sidste to måneder. I udskolingen svarer 2% af eleverne, at de er blevet mobbet ”Ja, mange gange” inden for det sidste 

halve år. Dermed ses en sammenhæng mellem - jo ældre eleverne er, jo mindre oplever de at blive drillet/mobbet.  

Hvordan har du det fortiden – i skolen?  

Figur 8 Spørgsmål: Hvordan har du det for tiden – i skolen? Gentofte Kommune, Mellemtrin 2019/20

 
Kilde: BørnUngeLiv 
 

Figur 8 viser, at 42% af eleverne på mellemtrinnet har det ”rigtig godt” for tiden i skolen. Det er en lidt mindre andel i 

udskolingen: 37%. Den samme andel for udskolingen ses også på landsplan. 8% af eleverne på mellemtrinnet og 7% af 

eleverne i udskolingen svarer ”Jeg har det ikke så godt” eller ”Jeg har det slet ikke godt” i skolen. Det svarer til mellem 1 

til 2 elever i hver klasse.  

Til eleverne i indskolingen indgår spørgsmålet ”Hvordan har du det for tiden - i skolen?” ikke i spørgerammen. 
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Smertestillede medicin 

Figur 9 Spørgsmål: Har du inden for de sidste 2 uger taget nogen former for smertestillende medicin, f.eks. hovedpinepiller? Gentofte Kommune og 

landsplan Udskoling 2019/2020

Kilde: BørnUngeLiv 

Som Figur 9 viser, har 37% af eleverne i udskolingen taget smertestillende medicin inden for de sidste to uger. Andelen er 

på niveau med landsplan.  

For eleverne på mellemtrinnet er andelen mindre: 23%.  

Desuden svarer 30% af eleverne i udskolingen i Gentofte Kommune at have hovedpine mindst en gang om ugen, 17% 

svarer at have mavepine mindst en gang om ugen, og 38% har andre smerter, eksempelvis ondt i nakke eller ryg, mindst 

en gang om ugen. Dette er på niveau med landsplan. Spørgsmål vedrørende emnet smerter indgik ikke i spørgerammen 

til eleverne i indskolingen. 

Ikke kommet i skole pga. f.eks. test, prøve eller fremlæggelser 

Figur 10 Spørgsmål: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Har der været dage, hvor du ikke er kommet i skole, fordi du ikke har lavet lektier eller er 
bekymret for f.eks. test, prøver eller fremlæggelser? Gentofte Kommune og landsplan Udskoling 2019/2020

Kilde: BørnUngeLiv 

Figur 10 viser, at 15% af eleverne i udskolingen svarer, at de ”Ja, en enkelt dag” eller ”Ja, flere dage” ikke er kommet i 

skole (inden for de sidste 30 dage), fordi de ikke har lavet lektier eller har været bekymret for test, prøve eller 

fremlæggelse. Det svarer til 176 elever i udskolingen. Som Figur 10 viser, er andelen lidt mindre på landsplan. Dette 

spørgsmål indgik ikke spørgerammen til eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Hvordan er resultaterne blevet anvendt? 
Skolerne i Gentofte Kommune har modtaget rapporter med alle resultater fra hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. 
Resultaterne er opdelt på skoleniveau sammenlignet med Gentofte Kommune. Når skolerne modtager deres rapporter, 
indleder skoleledelsen dialog om opmærksomhedspunkter fra undersøgelserne med relevante medarbejdere. 
Undersøgelserne skal under normale omstændigheder indgå i udarbejdelsen af skolernes Undervisningsmiljøvurdering, 
som er lovpligtig at udarbejde hvert 3. år. Hertil etablerer nogle skoler fokusgruppeinterviews med eleverne, og andre 
skoler anvender redskabet klasse-trivsel for at få en dybere kvalitativ forståelse af data. Skolerne inddrager også 
skolebestyrelsen ift. at udarbejde principper, hvorefter skolen udarbejder en handleplan og en praksis. Anti-
mobbestrategier, som er lovpligtige, anvendes på alle skoler. Her er både forebyggende indsatser samt konkrete tiltag og 
anbefalinger til forældre. 



Gentofte Kommune                                                                                                                       29. april 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 8                      

Udvalgsstatus 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

Hen over foråret har alle skoler dialogmøder med skolechefen, hvor udvalgte resultater vil indgå. Skolerne vil bl.a. drøfte 

emnerne:  

 Drillerier/mobning 

 Medbestemmelse 

 At være en del af et fællesskab  

 Trivsel (hvordan har du det for tiden) 

 Fravær pga. lektier, test eller fremlæggelser 

 Elevernes brug af smertestillende medicin 
 

Sundhedsplejen anvender løbende data fra sundhedsprofilundersøgelsen som baggrundviden for de samtaler, de har 

med eleverne på 8. klassetrin. Samtalerne omhandler f.eks. emner som rygning, smerter eller andet. Ved samtalerne 

tages der udgangspunkt i den enkelte unge med rådgivning i forhold til aktuelle behov.   

Sundhedsplejen har fået uddannet to sundhedsplejersker til rygestopinstruktører for at lave en indsats i forhold til unge, 

der vil stoppe med at ryge. Data fra sundhedsprofilundersøgelsen viser, hvor mange elever i en klasse der ryger, og hvor 

mange af dem der ønsker at stoppe med at ryge. 

Sundhedspolitikken – Gratis psykologhjælp 
”Sund ungekultur” er valgt som strategisk indsatsområde for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune i 2019 
og 2020. En af indsatserne er Gratis psykologhjælp til sårbare unge. Målgruppen er unge i alderen 15-25 år, der er i 
psykisk mistrivsel og bosiddende i Gentofte Kommune. De unge har problematikker, som er for omfattende til et af de 
kommunale, regionale eller frivillige rådgivningstilbud – men ikke så omfattende, at der er behov for et behandlingstilbud 
i psykiatrien. Tilbuddet er også til unge, som ikke har mulighed for at modtage psykologhjælp andre steder i det offentlige 
system. 

Psykologbetjeningen varetages af psykologer fra foreningen ”Børn og Unges Trivsel” og foregår i UNIKs lokaler på 
Tranegårdsvej, og der tilbydes op til fem rådgivende psykologsamtaler til den unge. Tilbuddet er anonymt, og det er 
dermed håbet at få kontakt til unge, der kan have en barriere i forhold til at ”få oprettet en sag” i det offentlige system.  

Initiativet startede 1. april 2019, og status nedenfor dækker initiativets første år – april 2019 til ultimo marts 2020.  

Gratis psykologhjælp til unge er finansieret via sundhedspolitisk handleplan 2019-2020. Tilbuddet har for de tre kvartaler i 

2019 kostet 220.000 kr. Med det nuværende setup vil det svare til en årlig udgift på knap 300.000 kr. Fremadrettet er der 

ikke afsat midler i budgettet til gratis psykologhjælp.   

 

Det første år er i alt 90 unge blevet registreret med henblik psykologhjælp. I tillæg hertil er der modtaget et relativt stort 

antal henvendelser, som ikke har ført til opstart af psykologforløb – og dermed ikke en registrering. Det har især været 

unge, som falder uden for målgruppen. Det er typisk, fordi de er under 15 år, eller fordi de har problemstillinger, som 

behandles i andet regi. Henvendelserne kan også være fra professionelle og forældre, som ønsker mere generel 

information om tilbuddet.   

 

Af de 90 unge, som er registreret, er: 

 

 52 kvinder og 38 mænd 

 54 unge 15-19 år  

 28 unge 20-25 år 
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 gennemsnitsalderen knap 19 år 

 hovedparten af de unge hjemmeboende (15 bor i egen bolig) 

 59 under uddannelse og 31 ledige 
 

Ved den indledende samtale bliver de unge bedt om at angive årsagen til deres henvendelse til rådgivningen2. De unge 

har mulighed for at vælge flere årsager, hvilket de fleste unge gør. Årsager – hyppigst angivne (antal):  

 

 Depression (27) 

 Angst (25) 

 Belastning i familien (20) 

 Motivationsproblemer (18)  

 Lavt selvværd (16)  

 Ensomhed (14) 

 

Med henblik på at vurdere de unges mentale trivsel ved opstart og undervejs i forløbet anvendes ved hver samtale WHO-

5 trivselsmåling. WHO-5 måler med fem spørgsmål graden af positive oplevelser i løbet af de seneste to uger3.  

 

På baggrund af den unges besvarelse udregnes et samlet pointtal i intervallet 0-100. Jo højere score, jo højere trivsel.  

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er den gennemsnitlige score for befolkningen som helhed 68. Skæringspunktet for risiko for 

depression er 50. En ændring på 10 point regnes for at være signifikant.  

 
Figur 11 WHO-5 trivselsmåler ved opstart af forløb – 71 unges fordeling 

 
Kilde: UNIKs egen opgørelse 

Note: 19 unge har ikke en oplyst trivselsscore. Ikke alle unge har ønsket at gennemføre en WHO-5.  

Figur 11 viser fordeling af i alt 71 unges trivselsscore ud fra WHO-5 trivselsmåler. 19 unge scorer over 50 point og 52 unge 

scorer under 50 point. De 71 unge scorer i gennemsnit 40 på WHO-5 trivselsmålingen. 

 

Der findes ikke ét almengyldigt svar på, hvor mange samtaler der skal til, før der kan forventes en forbedring hos den 

unge. Det kommer an på flere forskellige forhold, blandt andet hvor tæt samtalerne ligger tidsmæssigt, den unges tilstand 

ved opstarten, hvilke udfordringer den unge oplever osv. 

                                                           
2 Ensomhed, lavt selvværd, tvivl om livsretning, perfektionisme, tab/sorg, selvmordstanker/forsøg, selvskade, vold, spiseforstyrrelse, seksuelt 

overgreb, angst, udsat for ulykke, depression, misbrug, problemer med venner, psykisk lidelse, motivationsproblemer, belastning i familien, 

problemer med kæreste, motivationsproblemer ift. uddannelse/job, andet.  

3 WHO-5 måler graden af positive oplevelser via fem udsagn: I løbet af de seneste to uger 1) har jeg været glad og i godt humør, 2) har jeg følt mig 

rolig og afslappet, 3) har jeg følt mig aktiv og energisk, 4) er jeg vågnet frisk og udhvilet, 5) har min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer 

mig. Svarmuligheder er hele tiden (5), det meste af tiden (4), lidt mere end halvdelen af tiden (3), lidt mindre end halvdelen af tiden (2), lidt af tiden 

(1), på intet tidspunkt (0)  
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Figur 12 Antal samtaler pr. ung 

 
Kilde: UNIKs egen opgørelse 

Figur 12 viser, at 80 unge deltaget i mindst én samtale. Herudover kommer 10 unge, som er registreret, men som (endnu) 

ikke har deltaget i en samtale. Det første år er der i alt gennemført 212 samtaler. 

 
Figur 13 Hvordan har de 24 unge det efter forløbet med fire eller fem samtaler? 

 
Kilde: UNIKs egen opgørelse 

Figur 13 er et udtryk for, hvordan de 24 unge har fået det efter deres psykologsamtaler. 14 unge har fået det bedre, og 11 

af dem signifikant beregnet på baggrund af WHO-5 trivselsmåling jf. beskrivelse på side 9. Tre unge har det uændret. Syv 

unge har det dårligere, end da de startede med psykologsamtalerne. I alt er der syv unge, som er afsluttet med, at de er 

startet i andet behandlingstilbud jf. Figur 14. 
 

Figur 14 Fordelingen af afsluttede forløb  

 
Kilde: UNIKs egen opgørelse 

Af de 90 unge er 58 afsluttede jf. Figur 14, og 32 er stadigvæk aktive.  
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Hvorfor får alle unge det ikke bedre efter 4-5 psykologsamtaler?   

Når en ung starter forløbet, ved psykologerne ikke på forhånd, hvor kompleks den unges problemstilling er. Det betyder, 

at de psykologsamtaler for nogle unge fungerer som en screening i forhold til, hvilke problemstillinger der er tale om, 

hvilken hjælp den unge har brug for, og hvor denne hjælp findes (syv unge er f.eks. også afsluttet pga. opstart af andet 

behandlingstilbud jf. Figur 14).  

Samtidig har nogle unge en udviklingskurve, som indledningsvis er nedadgående, fordi det tager tid for den unge at 

definere sine udfordringer og at blive klar til at lære at håndtere dem. I disse situationer kan den unge indledningsvis 

opleve at få det dårligere, indtil den unge lærer at håndtere udfordringerne – og derefter begynder at få det bedre.  

Gratis psykologhjælp til unge er kommet godt fra start og fungerer godt i praksis. Forventningen var, at 50-60 unge om 

året ville benytte sig af tilbuddet, men der har vist sig et større behov.  

 

Under COVID-19 bliver der afholdt telefonsamtaler med de unge, så der ikke kommer for stor en pause i samtalerne.  

 

Link til Status pr. december 2019 Vedr. handleplaner til implementering af: ´Sundhed i Gentofte – Borgerrettet 

forebyggelse 2019-2020´. 
 

Sidste afrapportering på tidligere opgaveudvalg om hhv. Kulturpolitikken, Ungepolitikken samt Idræts- og 

bevægelsespolitikken 

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 bilag 3 viser,  hvordan der igennem de seneste år har været arbejdet med de tre 

politikker på Kultur-, Unge- og Fritidsområdet.  

 Kulturpolitikken  

 Ungepolitikken 

 Idræts- og bevægelsespolitikken 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at politikkerne nu er en integreret del af driften, som er rammen om 

arbejdet på alle tre områder. Politikkernes retninger vil være del af den almindelige afrapportering på områderne.  

Derfor vil dette bilag 3 være sidste afrapportering på de tidligere opgaveudvalg om de tre politikker.  

Kultur 

Bogmesse 

Gentofte Bogmesse skulle vanen tro have været afholdt i starten af marts. Der var lagt op til endnu en festdag med 

bogen, læseren, litteraturoplevelsen og forfattermødet i centrum. Igen i år lå et stærkt program af aktuelle forfattere klar. 

Desværre blev bogmessen aflyst pga. situationen med COVID-19.  

Unge 

Ungemiljøet 

Organiseringen af skolesamarbejdet er blevet revurderet, og der udarbejdes et katalog med forløb, som skolerne kan 

bruge i skoleåret 2020/21. Forløbene tager afsæt i en projektorienteret tilgang, hvor ungemiljøet bruges som både 

eksterne undervisere, ”ud af huset”-oplevelser og eksperter på diverse områder. Der er også mulighed for at få en 

medarbejder ud på skolen til at gennemføre trivselsrettede tiltag. Forløbene fastlægges og tilpasses i tæt samarbejde 

med de pågældende udskolingsteams. Kataloget er planlagt til at blive sendt til skolerne medio april 2020. Ungemiljøet 

har desuden planlagt skolebesøg, hvor den nye samarbejdsstruktur kan introduceres. 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Status%20-%20opgaveudvalg%20Sundhed%20i%20Gentofte%20–%20Borgerrettet%20forebyggelse%20dec%202019.pdf
https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Status%20-%20opgaveudvalg%20Sundhed%20i%20Gentofte%20–%20Borgerrettet%20forebyggelse%20dec%202019.pdf
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Efter vinterferien og frem til huset måtte lukkets pga. COVID-19 midt i marts har der været et stigende antal besøgende i 

Byens Hus. Dagligt kommer unge, som ikke tidligere har været i huset. Det skaber en høj energi, og huset emmer af glæde 

og motivation. Der har med stor succes været afholdt musikquiz hver fredag, og der er blevet etableret en pro bono-cafe 

med ungeansvarlige. Desuden har været afholdt HAF, som var en fest med koncert for 150 deltagere uden alkohol og 

uden problemer, som var arrangeret af en gruppe unge. Jf. afsnit om Kultur, Unge og Fritid på tværs har ungemiljøet 

indgået et tæt samarbejde med Kunstcubator, som har afholdt den første af en række ferniseringer. Yderligere har nogle 

unge i ungemiljøet arbejdet i en podcast-vogn, som var planlagt at skulle med på Roskilde-festivalen.  

Musikbunkeren 

Musikbunkeren oplever nu et stigende medlemstal og er nu på den gode side af 200 unge. Det kan bl.a. tilskrives den nye 

struktur, der giver mulighed for indmeldelse én gang månedligt på et fælles infomøde. De nye medlemmer giver udtryk 

for, at de føler sig godt taget imod og som en del af et fællesskab fra starten. Derudover er der en stor søgning på 

Musikbunkerens længerevarende musikfaglige tilbud. Bl.a. mødes 40 medlemmer ugentligt i fællesskaberne 

Sangskriverværkstedet og Producerværkstedet. De mest ambitiøse medlemmer har selv igangsat projektet Pipeline Grow 

Zone, som er et talentudviklingsforløb med workshops i Musikbunkeren, sparring fra de musikfaglige medarbejdere, og 

afsluttende koncerter på Urban13 (København) og Spot Festival (Aarhus).  

Partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel 
I budgetaftalen for 2019-2020 blev der afsat midler til at etablere et partnerskab med ungdomsuddannelserne for i 

fællesskab at arbejde med unges sundhed og trivsel. Partnerskabet er ved at realisere og udvikle de konkrete initiativer, 

som ungdomsuddannelserne pegede på i efteråret. De konkrete initiativer fungerer som prøvehandlinger på, hvad der 

virker i forhold til unge, hvordan partnerskabet kan organiseres, og hvad der kan samarbejdes om. Emnerne, der er i fokus 

for partnerskabet, er mental sundhed og trivsel, alkohol, rygning, hash og andre rusmidler. Derudover seksuel sundhed, 

køn og kultur samt sociale medier.  

 Initiativer: 

 Søvnundervisning for elever – er gennemført 

 Psykisk førstehjælp (kursus for undervisere) – udskydes til efteråret 

 Udvidet samarbejde med Headspace – udskydes til efteråret 

 Forældresamarbejde – under udvikling, planlagt til gennemførelse i november 

 Sundhedsplejerske på ungdomsuddannelserne – under udvikling, planlagt til gennemførelse oktober-december. 

 Formidling af Ungdomsprofil 2020 – under udarbejdelse stort set som planlagt 
 

Prøvehandlingen/initiativet omkring søvn blev stort set gennemført, kun to initiativer er blevet udskudt pga. situationen 

med COVID-19, mens de øvrige gennemføres som planlagt til efteråret. 
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Fritid  

Opfølgning på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde d. 28. januar 2020 vedr. deltagelse i Aktivt Efterår.  
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har undersøgt antallet af deltagere i Gentofte Kommunes Aktiv Ferie i perioden 

2010-2019. For Aktiv Vinter er 2020 medtaget  

Tabel 2 Oversigt over udbudte og solgte billetter i Gentofte Kommunes Aktiv Ferie 2010-2020 

 
Note: Det skal bemærkes, at ikke alle tal er tilgængelige, men det skønnes, at der er tilstrækkeligt med data til at give et repræsentativt billede. 

Overordnet fremgår det, at antallet af solgte billetter følger med udbuddet af pladser. Jo flere pladser, der udbydes, jo 

flere børn søger. Antallet af solgte billetter i gennemsnit er 79% af de udbudte billetter for Aktiv Vinter, 84% for Aktiv 

Sommer og 73% for Aktivt Efterår jf. Tabel 2. 

Aktiv Sommer har med 2.064 udbudte billetter det største samlede antal billetter, men da det afvikles over tre uger, kan 

man konstatere, at der i den enkelte uge i gennemsnit kun er 688 pr. uge, mens Aktiv Efterår har et gennemsnit på 966 

udbudte billetter for en uge, og Aktiv Vinter har et gennemsnit på 793 udbudte billetter for en uge. 

Aktivt Efterår havde i 2019 udbudt 920 billetter, og der blev solgt 624, svarende til 68%, dvs. lidt færre solgte billetter end 

gennemsnittet. Kun i 2016 blev der solgt færre billetter til Aktivt Efterår. 

Det er vanskeligt at komme med en entydig forklaring på, hvorfor antallet af solgte billetter varierer, som det gør. Nogle 

år har en aktivitet været udsolgt til trods for mange pladser, og året efter bliver den samme aktivitet ikke oprettet pga. 

manglende tilmeldinger. Forvaltningen oplever f.eks., at afholdelse af Europamesterskaber (EM) eller 

Verdensmesterskaber (VM) på dansk grund kan have betydning for en aktiv ferieperiode.  

Børn og Skole, Kultur Unge og Fritid forsøger i forbindelse med hver Aktiv Ferie-periode at rekruttere mange forskellige 

foreninger til at stå for aktiviteter, og det lykkes ofte at få skabt et program med mange muligheder.   

Da tilskuddet til foreningerne for at afvikle Aktiv Ferie har været uændret i mere end ti år, har flere foreninger valgt ikke 

at deltage, fordi udgiften overstiger indtægten. Det ses tydeligst i Aktiv Sommer, hvor antallet af udbudte billetter er 

faldet fra knap 3.000 til ca. 2.000 i årene 2010-2019. Nogle foreninger vælger at oprette deres egne camps, og for 

børnene er det umiddelbart ligegyldigt, om det er en aktivitet udbudt af Gentofte Kommune, eller om det er en forening, 

der udbyder aktiviteten. Det skal dog bemærkes, at der er der meget stor forskel på prisen til en foreningsarrangeret 

aktivitet og en kommunearrangeret aktivitet. Fodboldskoler, Aqua camps, basket Clinics på en uges varighed koster ofte 

mellem 1.500 og 2.000 kr., mens en tilsvarende aktivitet i Gentofte Kommunes Aktiv Ferie på 2-3 dage koster 100 kr. 

Årstal Udbudt Solgt Solgt i % Udbudt Solgt Solgt i % Udbudt Solgt Solgt i %

2010 873 634 73% 2.863 2.167 76% 960 749 78%

2011 727 568 78% 2.188 1.805 82%

2012 807 704 87% 2.027 1.684 83% 1.138 793 70%

2013 779 597 77%

2014 1.927 1.539 80% 903 714 79%

2015 946 725 77%

2016 1.727 1.462 85% 925 603 65%

2017 678 556 82% 1.770 1.611 91% 866 630 73%

2018 831 611 74% 1.838 1.706 93% 1.072 766 71%

2019 837 672 80% 2.174 1.890 87% 920 624 68%

2020 808 681 84%

Gns. 793 628 79% 2.064 1.733 84% 966 701 73%

Aktiv Vinter Aktiv Sommer Aktivt Efterår
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De 100 kr. Gentofte Kommune tager i betaling for en plads, hænger ikke sammen med det tilskud foreningerne får. 

Foreningerne får et beløb kr. pr. dag afhængig af antallet af deltagere, dog udløser aktiviteter i rideklubberne og 

aktiviteter på vandet et ekstra beløb som følge af behovet for ekstra sikkerhed. 

Aktiv Vinter 2020 

Til Aktiv Vinter i år var der 26 forskellige aktiviteter med plads til 808 børn, som bød både på sport og kulturoplevelser for 

kommunens skolebørn. 681 børn deltog i denne vinters aktiviteter, som gik lige fra bæredygtig madlavning, rollespil, 

tegning og svømning. Aktiviteterne blev afviklet i uge 7. Dette års store hit var som altid ridning, skateboard, fodbold og 

det nye bæredygtig madlavning. 

Mesterskabsaften 

Den 24. marts var mestre, trænere og foreningsformænd inviteret til Mesterskabsaften i rådhushallen med det formål at 
hylde medaljetagere ved DM, NM, EM og VM 2019 fra Gentofte Kommunes idrætsforeninger. Grundet den aktuelle 
situation med COVID-19 er arrangementet udsat til efter sommerferien. 
 
Topatleter udvalgt til Talentprojektet 
Gentofte Kommunes talentudviklingsprojekt rummer 12 meget talentfulde sportsudøvere fra otte forskellige 

idrætsdiscipliner. Fælles for dem alle er, at de er vilde med deres sport og samtidig har hjemtaget internationale 

medaljer. De udvalgte talenter kan ses her 12 talentfulde sportsudøvere.  

Talenterne kan i 2020 se frem til ekstra hjælp og støtte til at opnå endnu større sportslige resultater. Projektets mål er at 

hjælpe bedste sportstalenter i Gentofte Kommunes sportsklubber til at opnå internationale resultater, og dermed ruste 

dem til en tilværelse i den professionelle sportsverden. Talenterne er udpeget af et talentudvalg, der består af 

repræsentanter fra sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG) og Gentofte Kommunes foreningsliv.  

ICE Swim Copenhagen 

Den 22. marts 2020 skulle Ice Swim Copenhagen og Skovshoved Havbad have afholdt vintersvømningskonkurrence i 

Skovshoved Havn. Arrangementet er desværre blev aflyst på grund af COVID-19. Omkring 200 svømmere skulle have 

deltaget. Mange frivillige skulle have hjulpet til med at afvikle dagen, og det var forventet, at der ville komme bred 

tilskueropbakning i løbet af dagen. Arrangementet har fået bevilget 20.000 kr. Gentofte Kommunes ”Eventpulje”.  

Ice Swim Copenhagen ønsker at etablere sig som en folkeoplysende forening i Gentofte Kommune, hvilket giver 

kommunens borgere mulighed for at dyrke issvømning under mere organiserede rammer. 

 

  

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Idraet/Eliteidr%C3%A6t/Talentudviklling
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KULTUR 

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution med samlet 732.918 besøgende i 2019 og 

698.316 besøgende i 2018.  

Nedenfor gives en status på 1. kvartal 2020 på henholdsvis det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne, det 

samlede antal udlån af fysiske materialer og udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.  

Figur 15 Besøgende på Gentofte Bibliotekerne 2018- 2020 pr. måned

 

Besøgstallet for 1. kvartal 2020 er samlet set præget af COVID-19-nedlukningen af bibliotekerne fra 12. marts. 

Besøgstallet falder med 44.109 besøg fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal til 2020. Hvis man isolerer de uger, som kan 

sammenlignes med året før, så ses dog en lille stigning i besøgstallet. 

Figur 16 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2018-2020 pr. måned
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Det fysiske udlånstal for 1. kvartal 2020 er ligeledes præget af COVID-19-nedlukningen af bibliotekerne fra 12. marts. 

Udlånstallet falder med 38.164 udlån fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal til 2020. Hvis man isolerer de uger, som kan 

sammenlignes med året før, så ses dog en stigning i udlånstallet, som følger den stigende tendens, som der har kunnet 

aflæses siden 3. kvartal 2018. 

Figur 17 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2018-2020 pr. kvartal

 
Note: For første gang er tal for Podcast inkluderet i udlånstallene 

Det fremgår af Figur 17, at antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben i 1. kvartal 2020 er 

væsentligt højere end 1. kvartal 2019. Stigningen fortsætter den positive tendens vi har set gennem de sidste år, men skal 

dette kvartal nok især tilskrives, at bibliotekernes fysiske udlån har været lukket ned siden 12. marts på grund af COVID-

19. Gentofte Bibliotekerne har i nedlukningsperioden satset massivt på formidling af de digitale tilbud. De små 16.000 

flere digitale udlån fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 opvejer ikke fuldt ud det faldende fysiske udlånstal. Den 

digitale ”samling” – som Gentofte Bibliotekerne stiller til rådighed for borgerne – dækker dog over en lang række andre 

services, der ikke kan opgøres kvartalsvist, og som derfor ikke er en del af denne afrapportering. 
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Tabel 3 Oversigt over bevillinger fra Kulturpuljen i 1. kvartal 2020 

 
*Note vedr. Gentofte Kino: Midlerne flyttes til Kulturpuljen fra bevilling til Biografer, da de bevilliges til kulturelle aktiviteter på baggrund af 

ansøgning til Kulturpuljen. 

Tabel 4 Oversigt over bevillinger fra Børnekulturpuljen i 1. kvartal 2020 

 

Tabel 3 viser, at en stor del af Kulturpuljen er blevet brugt i 1. kvartal 2020. Der er igen mange af de faste ansøgere, der 

har søgt og fået bevilget midler i 1. kvartal af 2020, men der er også nye ansøgere iblandt, herunder borgermedlemmer af 

opgaveudvalget om Arkitekturpolitik samt det kommunalt igangsatte projekt Kunstcubator, som viser, at også de politisk 

initierede projekter afføder nye initiativer. I tabellen optræder støtte til Gentofte Kinos kulturelle aktiviteter. Det skal 

Kulturpuljen 1.954.500 kr.

1. kvartal Kr.

Børnekulturkonsulenten - Kultur og Bibliotek - søger tilskud til forestillingen Fucking Åmål 72.000 kr.

Grøn Opera - søger tilskud til koncertrække i foråret 30.000 kr.

Borgermedlemmer af Opgaveudvalget om Arkitekturpolitik - søger tilskud til 

arrangementsrække om Jægersborg Bibliotek 7.500 kr.

Byens Symfoni søger tilskud til symfonikoncert 2.905 kr.

Børnekulturkonsulenten - Kultur og Bibliotek - søger tilskud til forestillingen Blæst 64.000 kr.

Åbne Døre i Gentofte - søger tilskud til 25 års jubilæum 9.500 kr.

Gentofte Concert Band - søger tilskud til nytårskoncert 26. januar 2020 5.000 kr.

Gentofte Concert Band - søger tilskud til to workshops og en afsluttende koncert 10.000 kr.

Kultur og Bibliotek - søger tilskud til afholdelse af GentofteNatten 350.000 kr.

Christians IV Vokalensemble - søger tilskud til to koncerter 25.000 kr.

Gentofte Jazzklub - søger tilskud til afholdelse af syv koncerter i Byens Hus i 2020 22.667 kr.

Romoush/Organfraser - søger tilskud til koncert i Byens Hus 5.000 kr.

Kultur og Bibliotek - søger tilskud til Børnekulturpuljen 250.000 kr.

Gentofte Kunstskøjteløberforening - søger tilskud til gallashow 10.000 kr.

Gentofte Kino - søger tilskud til 7 filmarrangementer i 2020* 150.000 kr.

Kunstcubator - søger tilskud til gæstelærer i det første undervisningsår 20.000 kr.

Vangede Kirke - søger tilskud til kunstudstilling i kirken fra august til november 25.000 kr.

Kultur og Oplevelser - søger tilskud til Opera i det fri 136.670 kr.

Gentofte Musikskole - søger tilskud til Gentofte Musikfestival 51.500 kr.

Bevillinger 1. kvartal 1.246.742 kr.

Tilbage 707.758 kr.

Børnekulturpuljen 388.000

1. kvartal Kr.

Sangbue: Otte besøg med sang og dans på tværs af Troldemosen og Villa Maj med 

musiker Yasmin Elvira Stenholdt 16.921 kr.

Hvalens sang:Tre forestillinger af Teatret OM på HB spillet for tre klasser fra 

Bakkegårdsskolen og Hellerup Skole 16.600 kr.

Genklange: Program for 2020 med otte interaktive klassiske koncerter formidlet for ca 

320 to-syvårige og deres familier på HB 29.000 kr.

Mere Lys: Opbygning af udstilling i Ordrupgaards park med billedkunstner Rune Fjord 

samt elever fra projektets tre skoler 21.600 kr.

Tango Cats: Tangokoncert i relation til læringstema om tangomusik for elever og familier 

fra Musikskolen på HB 5.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 89.121 kr.

Tilbage 298.879 kr.
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Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

noteres, at Gentofte Kino også tidligere år har modtaget en lignende bevilling til kulturelle aktiviteter, hvor midlerne er 

reserveret til Gentofte Kino under driftsmidler til biografvirksomhed. I år er midlerne omposteret til Kulturpuljen.  

 

Børnekulturpuljen har som udgangspunkt en ramme på 138.000 kr. og suppleres med 250.000 kr. fra Kulturpuljen. 1.  

kvartals forbrug af fremgår af Tabel 4. Det bevilligede er lidt mindre end sidste år.  
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ØKONOMISK STATUS 
Driftsudgifter 

 

Det oprindelige budget udgør 62,3 mio. kr. og det korrigerede budget 60,1 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel af 

driftsudgifter på 2,1 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019, og dels 

genbevilling fra 2019 til 2020 på -0,1 mio. kr.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed overtager kommunerne ansvaret for en 

række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog fra staten pr. 1. januar 2020. Kommunerne kompenseres for 

disse opgaver via bloktilskud. Der ansøges om tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. 

 

Garderhøjfortet har modtaget 2,8 mio. kr. i 2020 i tilskud fra Novo Nordisk Fonden til udvikling af Matematiske Escape 

Rooms. Udgifter og indtægter for Garderhøjfortet øges dermed med 2,8 mio.kr. Det samlede støttebeløb fra fonden 

udgør 4,0 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. indarbejdes i budget 2021. 

 

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at 

økonomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 

ultimo marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relatereret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist 

forbehold særligt på de kritiske områder.   

Kultur

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Serviceudgifter 31400 62,3 60,1 12,7 60,6

Samlede driftsudgifter 62,3 60,1 12,7 60,6

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,5

0,8%
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UNGE 

Ungeområdet dækker det tværgående samarbejde om EN UNG POLITIK, Musikbunkeren og driften af ungemiljøerne i 

hhv. Vangede og Byens Hus. Ungemiljøerne er et tilbud for alle unge i kommunen mellem 13 og 25 år. Den primære 

brugergruppe er elever fra udskolingen.  

Fra januar og frem til 10. marts 2020 har der i gennemsnit været ca. 40 brugere pr. åben dag i ungemiljøet i Byens hus. 

Det vil sige, at besøgstallet udvikler sig i positiv retning – i december 2019 var der ca. 30 brugere pr. åben dag. Der 

arbejdes fortsat fokuseret på at få antallet af brugere op.  

Der var i gennemsnit ca. 40 brugere pr. åben dag i Vangede fritidsklub i samme tidsrum som for ungemiljøet i Byens hus. 

Ungekultur 

Figur 18 Antal medlemmer i Musikbunkeren 2018-2020 pr. måned

 

Musikbunkeren oplever et stigende medlemstal og har nu over 200 medlemmer. Det kan bl.a. tilskrives den nye struktur, 

der giver mulighed for indmeldelse én gang månedligt på et fælles infomøde. 
 

Tabel 5 Oversigt over bevillinger fra Ungepuljen 1. kvartal 2020 

 

Der har ikke været bevillinger fra Ungepuljen i 1. kvartal. Der er planlagt en indsats for at gøre puljen mere synlig over for 

de unge. Indsatsen vil blive gennemført i sommeren og efteråret.  

Ungepuljen 43.000 kr.

1. kvartal Kr.

Ingen 0 kr.

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.

Tilbage 43.000 kr.
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ØKONOMISK STATUS 
Driftsudgifter 

 

 

Det oprindelige budget udgør 11,0 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 10,0 mio. kr. Forskellen består dels af 

overførsel af driftsudgifter på 1,1 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 

2019, og dels genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt. 

 

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at 

økonomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 

ultimo marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relatereret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist 

forbehold særligt på de kritiske områder.  

 

  

  Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Serviceudgifter 31390 11,0 10,0 2,9 10,0

Samlede driftsudgifter 11,0 10,0 2,9 10,0

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%
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FRITID 

Kildeskovshallens svømmeafsnit er den mest indtægtsgivende idrætsfacilitet i Gentofte Kommune med samlet 411.531 

besøgende i 2019 og 406.892 besøgende i 2018. 

Figur 19 Besøgende i Kildeskovshallen 2018-2020 pr. måned

 

Som det kan ses på grafen er det tydeligt, at COVID-19 har stor betydning for antallet af steder i marts 2020. Nedgangen i 

antallet af gæster vil få betydning for den samlede indtægt i Gentofte Kommune Idrætsanlæg (GKI) i 2020, hvor 

svømmeafdelingen er den største indtægtskilde. Umiddelbart vil det betyde, at GKI vil opleve et merforbrug i 2020, da der 

ikke er genbevilling på det mindreforbrug, der vil være for el, vand og varme. Besøgstallene før nedlukningen har ellers 

været lidt højere end de foregående år. 

Figur 20 Besøgende i skøjtehallerne 2018-2020 pr. måned  

 

Ligesom det er tilfældet med Svømmehallen har COVID-19 også reduceret i besøgstallet i skøjtehallen. Ligesom for 

svømmehallen vil det betyde et indtægtstab for GKI og et samlet merforbrug i 2020.  



Gentofte Kommune                                                                                                                       29. april 2020 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 23                      

Fritid 

Kvartalsrapportering – Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 

 

 

Tabel 6 Oversigt over puljer i fritid 1. kvartal 2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Der er kommet en del ansøgninger til de mest søgte puljer, dvs. klubrumspuljen, eliteidrætspuljen og eventpuljen. Der har 

været ansøgninger for mere end 1 mio. kr. i klubrumspuljen i 1. kvartal, så det har været nødvendigt at prioritere blandt 

de kvalificerede ansøgere. Hvis elite- og eventpuljerne bliver søgt med samme hastighed fremover, må det forventes, at 

disse bliver opbrugt. Det kan dog tænkes, at COVID-19 får en betydning for dette.  

  

Eliteidrætspuljen 150.000 kr.

1. kvartal Kr.

Gentofte Svømmeklub Flandern Cup 8.000 kr.

Gentofte Volley - kvinders ligakamp 20.000 kr.

Gentofte Rulleskøjteklub- Europacup for 

klubhold 20.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 48.000 kr.

Tilbage 102.000 kr.

Spejderrumspuljen 250.000 kr.

1. kvartal Kr.

1. Klampenborg - LED-belysning på grunden 4.213 kr.

1. Gjentofte - grill til madlavning 1.842 kr.

1. Klampenborg - arbejdsredskaber til 

lejraktiviteter 3.228 kr.

1. Klampenborg - rafter 6.720 kr.

Havmændene - stativ og cockpit 16.611 kr.

Charlottenlund Gruppe - KFUM - 4 lang 28.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 60.614 kr.

Tilbage 189.386 kr.

Puljen for talentudviklingsmiljøer 120.000 kr.

1. kvartal Kr.

Gentofte Rideklub - udvikling af talentmiljø 30.000 kr.

SISU - Lederuddannelse til gavn for 

talentmiljøet 3.700 kr.

Bevillinger 1. kvartal 33.700 kr.

Tilbage 86.300 kr.

Eventpuljen 150.000 kr.

1. kvartal Kr.

Kidsvolley - Gentofte Volley 20.000 kr.

Strandvejsløbet - Gentofte Løbeklub 15.000 kr.

Issvømning - Skovshoved Havn 20.000 kr.

Gentofte Atletikklub - skole-ol 20.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 75.000 kr.

Tilbage 75.000 kr.

Talentudviklingspuljen 150.000 kr.

1. kvartal Kr.

Talentudviklingsprojektet 2020 150.000 kr.

Bevillinger 1. kvartal 150.000 kr.

Tilbage 0 kr.

Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 

folkeoplysning 169.000 kr.

1. kvartal Kr.

Ingen 0 kr.

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.

Tilbage 169.000 kr.

Klubrumspuljen 2.000.000 kr.

1. kvartal Kr.

Sportsrideklubben - Motorsave m.m. 10.562 kr.

GVI - Traktor til kunstgræs 237.265 kr.

Hellerup Dameroklub - Opvaskemaskine 25.900 kr.

Gentofte Svømmeklub - Skabe + 

kontormøbler 27.555 kr.

Hellerup Sejlklub - 2 waszp + stole + brugt 

båd 110.043 kr.

Gentofte Dartklub - Terrasse + dør + borde-

bænke 14.896 kr.

Gentofte Stars - Skabe 62.633 kr.

Gentofte Kunstskøjteløberforening - Sele til 

rotator 4.178 kr.

Gentofte Kunstskøjteløberforening - Spinner 3.495 kr.

Skovshoved Undersøiske Gruppe - Kortplotter 

til dykkerbåd 8.960 kr.

Bevillinger 1. kvartal 505.487 kr.

Tilbage 1.494.513 kr.
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ØKONOMISK STATUS 
Driftsudgifter 

 

 

Det oprindelige budget udgør 79,3 mio. kr. og det korrigerede budget 77,3 mio. kr. Forskellen består dels af overførsel af 

driftsudgifter på 2,3 mio. kr. som vedrører anlæg vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2019 og dels 

genbevilling fra 2019 til 2020 på 0,3 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt. 

 

Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det betyder også, at 

økonomien for kommunen er forbundet med stor usikkerhed i 2020. I opgørelsen af det forventede regnskab for 2020 

ultimo marts indgår således ikke skøn over ekstraudgifter relatereret til covid-19, hvorfor den må tages med et vist 

forbehold særligt på de kritiske områder.  

 

 

 

  

Fritid

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Serviceudgifter 31380 79,3 77,3 20,6 77,3

Samlede driftsudgifter 79,3 77,3 20,6 77,3

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%
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ANLÆGSUDGIFTER 

Anlæg 

 

 

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 16,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 42,3 mio. kr., som det 

forventes at søge genbevilget til 2021.  

 

  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 44,6 58,4 1,4 16,1
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Kultur

Oprindeligt budget 62,3

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -2,1

27-04-2020 Genbevilling Service -0,1

Korrigeret budget 60,1

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

27-04-2020 Tillægsbevilling Service 0,5

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 60,6

Unge

Oprindeligt budget 11,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -1,1

27-04-2020 Genbevilling Service 0,1

Korrigeret budget 10,0

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 10,0

Fritid

Oprindeligt budget 79,3

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

16-12-2019 Tillægsbevilling Service -2,3

27-04-2020 Genbevilling Service 0,3

Korrigeret budget 77,3

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 77,3

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte 

bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens 

datoerne for genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. 

angives som 0,0 mio. kr.

Kultur- og Børnepuljen overført til anlæg
Ansøgt genbevilling fra 2019 til 2020

27. april 2020

Budgetudvikling

Fælles nationalt bibliotekskatalog

En Ung Politik overført til Anlæg

Ansøgt genbevilling fra 2019 til 2020

Klubrumspulje overført til anlæg

Ansøgt genbevilling fra 2019 til 2020

1 af 1
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Opfølgning på opgaveudvalget Kulturpolitik 2020-1 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  18. juni 2018 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Formulere forslag til en kulturpolitik, der kan sætte retningen 

for udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgøre rammen 

for prioritering af kulturtilbuddene. 

 

Opfølgning marts 2020 

Kulturpolitikken ’Sammen om kulturen’  

'Sammen om kulturen' er titlen på den kulturpolitik for Gentofte, som blev udarbejdet af et opgaveudvalg 

fra vinteren 2017 til sommeren 2018. Visionen i kulturpolitikken er: Kultur binder os sammen og er en del 

af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.  

 

Et mere synligt kulturtilbud  

I arbejdet med Gentofte Kommunes nye kulturpolitik blev en lang række borgere inddraget. I dialogerne 

med borgerne var der et ønske om en bedre synlighed omkring Gentoftes mange kulturelle tilbud.  I 

budgettet 2019-2020 blev der på den baggrund bevilget midler til at igangsætte et arbejde med at øge 

synlighed og kendskab til de kulturelle tilbud og muligheder.  

En arbejdsgruppe og en styregruppe er nedsat til arbejdet med kulturens synlighed. Der er blevet 

gennemført en kvalitativ undersøgelse for at skabe dyb indsigt i borgerne i Gentofte Kommune ift. deres 

behov, motiver og barrierer for brug af lokale kulturtilbud i hverdagen. Undersøgelsen bidrog med 

anbefalinger og redskaber til formidling og styrkelse af de lokale kulturtilbud, så deres synlighed og relevans 

øges.  

Den nye viden og de nye anbefalinger, som undersøgelsen gav, arbejder alle kulturinstitutioner nu med at 

omsætte til deres praksis, og det danner også baggrund for de indsatser, der igangsættes fælles. Indtil 

videre er der konkret bl.a. blevet lavet en samlet digital kalender, gentofte.dk/kalender, hvor alle 

kulturarrangementer i Gentofte fremgår. Der er lavet en ny grafik på de store festivaler. Og så er der 

igangsat et pilotprojekt med opsætning af digitale infoskærme på kulturinstitutionerne, som udover at 

henvise til egne arrangementer, også kan henvise til andre kulturinstitutioners tilbud.   

 

Fællesspisning og kultur 

I arbejdet med kulturpolitikken fremkom der også et stærkt borgerønske om en større mulighed for at 

kombinere fællesspisning med kulturelle oplevelser. I budgettet 2019-2020 blev der derfor givet en 
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bevilling til udbygning af køkkenet på Gentofte Hovedbibliotek, så caféens muligheder for at producere 

mad til bl.a. fællesspisninger kunne øges.   

Caféen på Hovedbiblioteket er blevet ombygget, og der er fundet en forpagter, som har drevet caféen 

siden sommeren 2019. Der har været afholdt en lang række fællesspisninger koblet til et kulturelt indhold. 

Det var fx en stor succes med fællesspisning og cubansk koncert ved Gentoftenatten i 2019, hvor de 200 

spisebilletter hurtigt blev udsolgt, og endnu flere deltog i koncerten.  

 

Kulturpolitikken sætter retning  

Kulturpolitikken udgør nu en ramme for udviklingen af det samlede kulturområde og for udviklingen i hver 

kulturinstitution. Kulturpolitikken betyder, at det fælles fokus på kulturområdet er på videreudvikling af et 

kulturliv, der binder os sammen og er en del af hverdagen. Fællesskaber, virkelyst, dannelse og 

mangfoldighed er vores fælles pejlemærker i denne udvikling, som vi vil fortsætte i de kommende år.     

 



                                                       
  

Opfølgning på opgaveudvalget Ungepolitik 2020-1 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  30. maj 2016 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Udarbejde forslag til en ungepolitik, der skal anlægge et 

helhedsorienteret perspektiv på ungeliv i Gentofte. Ungepolitikken 

skal henvende sig direkte til de unge og samtidig danne grundlag for 

de politiske prioriteringer af ungeindsatsen. 

Derudover skal opgaveudvalget: 

 inddrage, gå i dialog og samskabe med en bred og varieret gruppe af interessenter 

 sikre sammenhæng mellem ungepolitikken og det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen 

 sikre sammenhæng til visionerne Børn forandrer verden og Læring uden grænser 

 udvikle modeller og principper for fremtidig, kontinuerlig ungedialog inden for alle politikområder 

 udarbejde forslag til effektmål og styringsgrundlag for en politisk opfølgning i forhold til implementering 

af og arbejdet med ungepolitikken både organisatorisk, fagligt og økonomisk 

Opfølgning marts 2020  

EN UNG POLITIK og de fem pejlemærker 
Opgaveudvalget for Ungepolitik, der bestod af fem politikere og ti unge borgere, arbejdede fra september 2015 
til april 2016 med at udvikle en ny ungepolitik. Resultatet blev EN UNG POLITIK, der siden har sat retning for 
ungearbejdet i Gentofte med fokus på både centralt initierede indsatser og mobilisering af organisationen og 
øvrige aktører til at udvikle ungeindsatser i tråd med de fem pejlemærker; Hvordan kan vi stå stærkt, være 
forskellige sammen, få alle i tale, opleve en fri fremtid, hvor ingen er alene. 
 
EN UNG POLITIK på tværs 
De mange indsatser, der iværksættes under EN UNG POLITIK, koordineres af en programledelse bestående af 
fagchefer fra relevante områder, en rektor, direktøren for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid som programejer 
og en programleder. Blandt større tværgående indsatser, der er iværksat, kan nævnes omlægningen af 
uddannelsesvejledning for unge. Gennem inddragelse af unges ønsker udbydes nye former for vejledning fx med 
mulighed for deltagelse af forældre.  
 
En anden indsats er "Styrmand i eget Liv", som skal sikre, at unge i alderen 15-22 år, der er/har været anbragt 
eller har/har haft en kontaktperson, får den bedst mulige overgang til voksenlivet. Her er iværksat og afprøves 
forskellige indsatser bl.a. værestedet UNIK, som rummer tilbud om mødested, individuel terapi og gruppeterapi 
samt ansættelse af en frivillighedskoordinator, der er forankret i Frivilligcentret, hvis opgave er at afsøge og 
rådgive om eksisterende frivillige sociale tilbud til de unge og de fagprofessionelle og matche unge med frivillige, 
der vil gøre en forskel for unge.  
 
En tredje indsats er etablering af et nyt og tværgående kontaktpersonskorps i Gentofte Kommune. Den 1. august 
2018 trådte lov om en sammenhængende kommunal ungeindsats i kraft, og med afsæt heri blev udviklingen af 
en model, hvor den unge så vidt muligt kun har en kontaktperson, sat i gang. Det tværgående kontaktkorps 
forventes etableret i foråret 2020. En fjerde indsats er partnerskab med ungdomsuddannelserne om unges 
sundhed og trivsel. Det har bl.a. har resulteret i, at der indføres røgfri skoletid fra august 2020 på de fire almene 
gymnasier, og at sundhedsområdet tilbyder rygestop-kurser til eleverne. Tilbud om gratis psykologhjælp til unge 
og etablering af headspace, som tilbyder anonym rådgivning til unge i mistrivsel, er også iværksat som en del af 
at udmønte EN UNG POLITIK. Programledelsen fortsætter foreløbig frem til udgangen af 2022. 



                                                       
  
 
For at mobilisere hele organisationen blev der nedsat et ambassadørkorps med deltagelse af frontpersonale fra 
en bred vifte af relevante fagområder. Korpsets opgave har varieret fra at formidle EN UNG POLITIK og 
deltagelsesperspektivet (unge inddrages i beslutninger, udformning af strategier og konkrete indsatser, der 
vedrører dem) til at have fokus på metoder til borgerinddragelse og afprøvning heraf gennem fælles 
prøvehandlinger bl.a. samtalesalon, mobil ungevejledning m.m. Ambassadørkorpset spiller en vigtig rolle i få EN 
UNG POLITIK til at leve i alle hjørner af Gentofte Kommune.  
 
Ungekulturafdelingen organiserer det daglige arbejde med EN UNG POLITIK. Foruden at understøtte 
programledelse og ambassadørkorps sættes liv til de fem pejlemærker gennem understøttelse af unges egne 
ideer. Et eksempel er Gentænk-festivalen, hvor 12 unge fra ungdomsuddannelserne og 6 lærere sammen med 
ungekulturkonsulenten de sidste år har arrangeret en stor vidensfestival med ca. 900 deltagere. Afledt heraf 
samarbejder elevrådene på ungdomsuddannelserne om at højne trivslen blandt unge i Gentofte ved at sætte 
fokus på udfordringer ift. præstationskultur.  
 
EN UNG POLITIK og ungemiljøerne 
EN UNG POLITIK var motor i omlægningen af fritidstilbud for unge fra 13 til 25 år, hvor to nye ungemiljøer i 
Byens Hus og Vangede er åbnet. Her understøttes unges ideer og lyst til kulturskabelse og samtidig er det 
mødesteder, hvor unge hygger sig sammen. I opstartsfasen af ungemiljøet i Byens Hus deltog 200 
udskolingselever sammen med arkitekter fra ArkiLab i udvikling af design og indretning af de fysiske rammer.  
Siden åbningen i august er der afholdt events fx Día de Muertos, Bee Wrap-workshop, koncerter m.m. Der 
arbejdes på at udvikle gode samarbejder med skolerne, herunder Fremtidens Udskoling.  

 
EN UNG POLITIK – og fremtiden 
EN UNG POLITIK har indflydelse langt ind i organisationen, skabt nye samarbejder og løsninger på tværs, skabt 
opmærksomhed på unges behov og mod og lyst til at inddrage unge i beslutninger om deres hverdagsliv. 
Gentofte Kommune er gennem arbejdet med EN UNG POLITIK blevet frontløber på ungeinddragelse, men der er 
stadig skridt at tage, og dem glæder vi os til at udforske, udvikle og omsætte.  
 



                                                                  
    

Opfølgning på opgaveudvalget Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2020-1 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. maj 2017 

Reference til stående udvalg:  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Udarbejde en ny idræts- og bevægelsespolitik, der skal 

rammesætte borgeres, foreningers, organisationers og 

medarbejderes arbejde med idræt og bevægelse. 

Opfølgning marts 2020 

I maj 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens nye idræts- og bevægelsespolitik: ”Gentofte i 

bevægelse”. Politikken har siden udarbejdelsen udgjort et vigtigt grundlag for samarbejdet mellem 

kommune, borgere, foreninger og øvrige aktører på idrætsområde, og mange tiltag er iværksat for at 

udmønte politikken.  

Som en del af Idræts og bevægelsespolitikken Indgik Gentofte Kommune i 2017 et femårigt samarbejde 

med Danmarks Idræts Forbund og GKI og blev derfor Visionskommune. I visionskommunesamarbejdet er 

hovedmålet at øge antallet af idrætsaktive borgere både i og uden for foreningerne.  

Nedenfor er opridset de væsentligste tiltag inden for politikkens fem fokusområder. Inspiration til tiltagene 

er hentet fra det inspirationskatalog med konkrete ideer og indsatser, som blev formuleret i forbindelse 

med arbejdet med politikken i hhv. opgaveudvalget og arbejdsgrupperne. 

Samlet er det Fritidsafdelingens vurdering, at Idræts- og bevægelsespolitikken nu er en almindelig 

driftsopgave, og at politikken allerede har videreudviklet idrætslivet i kommunen. Der gennemføres i 

efteråret 2020 en evaluering af de indsatser, der er iværksat med henblik på en eventuel justering, så 

politikken også fremadrettet vil danne rammen for en fortsat udvikling af idrætslivet.   

Fritidsafdelingen vil i foråret 2021 invitere idrættens aktører til dialog om de resultater, der fremkommer af 

evalueringen.  

 

Et mangfoldigt idrætsliv – forskellige udfordringer lige muligheder 

Understøtte fælleskaber, der skaber glæde tiltrækker, favner og fastholder  

 5 foreninger modtager støtte til en ungdomskonsulent, som skal arbejde med rekruttering og 

fastholdelse af unge.  

Skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser nye behov 

 Der er etableret sansemotoriske miljøer på 3 sociale institutioner for børn og unge med multiple 

funktionsnedsættelser. 

 Det bevægelsesklare område Charlottenlund Fort er udvidet med aktiviteter til borgere med 

funktionsnedsættelse. Personalet fra de sociale institutioner er uddannet i at anvende stedet og  

Aktiviteterne.  

Skabe dialog mellem idrættens aktører og borgere med særlige behov 



                                                                  
 Der er etableret en portal på kommunens hjemmeside over de tilbud, der findes i foreningslivet og 

på aftenskoler for borgere med funktionsnedsættelse.  

Give en håndsrækning til mennesker i udsatte positioner med at få fysisk aktivitet integreret i hverdagen 

 Aktiv Ferie er udvidet med tilbud målrettet skolebørn med særlige behov, så de i trygge rammer 

kan finde glæde ved fysisk aktivitet. 

 Fritidspas – det er muligt for trængte familier at få støtte til foreningskontingent. 

 Der er i samarbejde med idrætsforeningen Espelunden og den fælleskommunale udviklingspulje 

udviklet et katalog over idrætstilbud i Nordsjælland, Hovedstaden og Roskildeområdet. 

 

Faciliteter og byrum – gode rammer inviterer til bevægelse og fællesskab 

Nytænke og udnytte faciliteter, klubhus og byen rum optimalt 

 I samarbejde med aktørerne er der formuleret en facilitetsstrategi, som skal udmøntes de 

kommende år.  

 Etablering af klubhusfællesskab for Skovshoved Triathlon Klub, Gentofte Svømmeklub og 

fællesskabet ”havsvømmerne” ved Charlottenlund Fort.  

Udvikle byens forskellige rum, så de indbyder til bevægelse 

 Etablering af svømmebane mellem Charlottenlund Strand og den sydlige ende af Skovshoved Havn. 

 Etablering af udendørs aktivitetscenter ved Maglegårdsskolen. 

 Etablering af springfacilitet i Kildeskovshallen. 

 Etablering af fire kunstgræsbaner (GVI, Ordrup Skole, Gentofte Skole og Bakkegårdsskolen, samt  

renovering af tre kunstgræsbaner (B1903, HIK og GVI). 

 

Foreningsidræt – stærke og kompetente idrætsforeninger i udvikling 

Styrke fokus på uddannelse og kvalificering af trænere og ledere 

 I samarbejde med idrættens organisationer har foreningslivet haft mulighed for at deltage i et 

lokalt tilpasset foreningslederakademi. 

 Der afholdes kvartalsvise temamøder med emner som ”den gode modtagelse i foreninger”, ”sådan 

bruger foreningslivet sociale medier”, ”hjælp til fondsansøgning”. 

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

 Videreudvikling af foreningsportalen 

 Udvikling af monitoreringsværktøj for at øge udnyttelsesgraden af faciliteterne indendørs. 

Anerkende den frivillige indsats, understøtte og udvikle de frivilliges vilkår 

 Foreningerne har mulighed for at få hjælp til at udvikle en frivillighedsstrategi. 

 

Talentudvikling og eliteidræt – stærke miljøer skaber resultater på højeste niveau 



                                                                  
Støtte at talenter oplever balance mellem job, uddannelse, sport og socialt liv ved at give dem færdigheder, 
som kan bruges hele livet 
 

 I samarbejde med firmaet Vindermentalitet deltager unge sportsudøvere systematisk i 
gruppeforløb med fokus på håndtering af skole, ungeliv og sport. 

 
Styrke uddannelsesmiljøers evne til at tilpasse rammer til udøvernes behov 

 Elitekoordinatorerne på de samarbejdende gymnasier og Bakkegårdsskolen har modtaget 
efteruddannelse i ”ledelse af talent” samt ”den gode talentsamtale”. Kurserne har givet bedre 
mulighed for at guide eleverne, når de skal lykkes i de to præstationskulturer – skole og sport. 

 
Styrke talentudvikling gennem organisatorisk, strategisk og praktisk samarbejde mellem klubber, forbund, 
ungdomsuddannelser og skole 

 Etablering af et talent- og eliteråd og arbejdsgruppe, med repræsentanter fra de ni prioriterede 
idrætsgrene, DIF Talent- og Elite, Team Danmark, SIG, unge talenter, idrætsskole og gymnasie. 
Rådet og arbejdsgruppen samarbejder om at finde de bedste løsninger for kommunes talent- 
og elitearbejde. 

 Partnerskab med Gentofte Kommune, Gentofte Svømmeklub og Svømmeunionen om udvikling af 
mental ATK (aldersrelateret træningskoncept). Hensigten er at give guidelines til foreninger om, 
hvordan de kan tilpasse træning i forhold til atleters aldersmæssige mentale udvikling.     

 

Partnerskaber – samarbejde skaber nye muligheder for bevægelse.  

Skabe møder mellem foreninger, kommunale og statslige institutioner, kommercielle idrætsaktører, 

aftenskoler og borgere til udvikling af idræts- og bevægelsestilbud 

 Partnerskabsaftale om motionsfodbold med Jægersborg Boldklub, Bevæg Dig For Livet, 

Hjerteforeningen Gentofte og Diabetesforeningens lokalafdeling i Gentofte. Målet er at få aktiveret 

flere seniorer. 

 Partnerskabsaftale om seniorvolley med Gentofte Volley, Ældre Sagen, Hjerteforeningen Gentofte 

og Diabetesforeningens lokalafdeling i Gentofte. Målet er at få aktiveret flere seniorer. 

 Projekt Sænk Skuldrene i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, Øregård Gymnasium og Gammel 

Hellerup Gymnasium. Målet er at få flere unge til at bevæge sig gennem en idrætskultur på 

uddannelsesinstitutionerne 

Understøtte partnerskaber omkring idrætsevents, som skaber glæde og værdi for borgerne 

 Der er tilført flere midler til eventpuljen, da der opleves et stort træk på denne fra især 

foreningslivet. 
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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 

 
19. august 2020 4. november 2020 Februar 2021 Maj 2021 

Sted: Rådhuset  
Kl. 19.00-19.45: Dialogmøde med SIG 
Kl. 19.45-21.30: Ordinært møde 

Sted: Byens Hus 
Kl. 16.30-17.00: Tilbud om 
rundvisning i ungemiljøerne 
Kl. 17.00-18.00: Præsentation og 
drøftelse af ungeprofil-
undersøgelsen ved Center for 
ungdomsforskning 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Sted: Øregaard Museum 
Kl. 16.45-17.00: Tilbud om kort 
rundvisning på Øregaard Museum 
med fokus på 100-års jubilæum 
Kl. 17.00-18.00: Dialogmøde med 
kulturaktører 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 

Sted: Bestyrelseslokalet i 
Skovshoveds Idrætsforening. 
Alternativt Maglegårdsskolens 
træningsfaciliteter. 
Program: Endnu ikke fastlagt 
Evt. dialogmøde med FOU  

Tema: Fritid og Idræt 
 
Statusrapport: Gentofte i Bevægelse 
Visionskommunesamarbejde 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

• Overblik og drøftelse af 
talentarbejdet på kultur- og 
idrætsområdet 
 

Tema: Børn og unge i udsatte 
positioner (fælles oplæg med BØ og 
SK med separate drøftelsespunkter 
for hvert udvalg) 
 
Statusrapport: EN UNG POLITIK*  
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

• Orientering: Hvordan 
forholder 
ungdomsuddannelserne sig 
til resultaterne fra 
trivselsmålingen 2019?  

• Status på SSP  
• Redegørelse for og drøftelse 

af initiativer for og tilbud til 
børn og unge i udsatte 
positioner på kultur- og 
fritidsområdet.  

• Strategi 2021 SSP 

Tema: Kultur 
 
Temadrøftelse: Politiske 
prioriteringer i forlængelse af 
kulturpolitikken – kulturinitiativer for 
børn og unge 
 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  
 

Tema: Folkeoplysning/Fritid og idræt 
 
Temadrøftelse: Evaluering af idræts- 
og bevægelsespolitikken 
 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter 
 
 

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde. Opdateret marts 2020 
* Ifølge styringskonceptet skulle der afrapporteres på En Ung Politik i april 2020, men det er udskudt til november 2020 for at få resultaterne fra ungeprofilundersøgelsen med. 
 

Forslag til temadrøftelser på kommende møder i Kultur- Unge- og Fritidsudvalget 
• Dialogformer med interessenter og samarbejdspartnere 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN31/EMN-2015-13542/
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