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Forord
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Kære aktører, borgere og samarbejdspartnere
Frederiksberg er en del af hovedstaden, men
også helt sin egen. En by i byen. En by med en
bred vifte af oplevelser og tilbud til både borgere og besøgende.
De bærende aktører spænder vidt. Kommunale, statslige og private aktører eksisterer
side om side og skaber en mangfoldighed i
kultur- og fritidslivet. Frederiksbergs kultur- og
fritidstilbud er kendetegnet ved høj kvalitet,
som giver byen en stærk profil. Vi prioriterer
det markante og unikke. Vi giver rum til faste
aktiviteter med substans og dybde - og til særlige begivenheder, som netop fungerer i vores
bys særlige stemning.
Kultur- og fritidsaktiviteter udgør et vigtig element i det gode hverdagsliv for den enkelte. Et
mangfoldigt kultur- og fritidsliv styrker den sociale sammenhængskraft i byen. Mange borgere på Frederiksberg involverer sig allerede.

Med kultur- og fritidspolitikken 2015-2018 ønsker vi at gøre kultur- og fritidslivet mere vedkommende for endnu flere af byens borgere,
så alle får mulighed for at tage del i og få glæde
af byens tilbud og aktiviteter.
Vores visioner er, at:
u Frederiksbergs kultur- og fritidsliv er ken-

detegnet ved høj kvalitet, som giver byen
en stærk profil
u Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og

fritidsliv, hvor flere involverer sig
Politikken og visionerne er resultatet af en
høringsproces med bl.a. et dialogmøde med
aktiv deltagelse af mange af byens borgere,
aktører og foreninger. Tak for jeres input.
Vi ser frem til i fællesskab at gøre de ambitiøse
visioner til virkelighed.

Morten Jung (B)
Jørgen Glenthøj (C)
Borgmester

1. viceborgmester,
formand for
Kultur- og Fritidsudvalget
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Vision 1

Vores opfattelse af høj kvalitet bygger på en stærk
faglighed og på koblingen til Frederiksberg - at kultur- og fritidslivet i alle dets former skriver sig ind i
den frederiksbergske virkelighed og tilbyder ”skræddersyede” oplevelser, som er med til at give byen
dens stærke profil.
På Frederiksberg spiller de spontane og de selv
organiserede aktiviteter sammen med foreninger og
professionelle aktører og omvendt. Vi møder nye,
spirende kræfter med tillid og nysgerrighed og giver
derigennem plads til at eksperimentere, gøre tingene
anderledes og løbe en risiko. Sådan opstår aktiviteter,
der nyfortolker Frederiksbergs identitet og tiltrækker
borgere og besøgende fra nær og fjern.
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På Frederiksberg går byens historie hånd i hånd med
det nye. Vi prioriterer kvalitet og faglighed og giver
rum til faste aktiviteter med substans og tyngde og til
unikke begivenheder, som netop fungerer i vores bys
særlige stemning. Kvalitet kan både findes i det store
og bredt inddragende og i det smalle og nicheprægede. Kvalitet kan findes i det traditionelle og velkendte
men også i det nye og eksperimenterende.
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Frederiksbergs kultur- og fritidsliv
er kendetegnet ved høj kvalitet,
som giver byen en stærk profil
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Vision 1

Effektmål for kultur:
1. Borgerne og brugerne oplever kulturtilbud af høj kvalitet
på Frederiksberg
Indikatorer:
u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år
u Årlig opgørelse over markante kulturbegivenheder på
Frederiksberg
2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn oplever og
samskaber kulturaktiviteter af høj kvalitet
Indikator:
u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres
læringsmål
3. Tilskudspuljernes fordelinger afspejler et stærkt fokus
på kvalitet, det profilerende og det eksperimenterende
Indikator:
u Kvantitative og kvalitative data fra puljetilskudsfordelingen
4. Kulturlivet på Frederiksberg har en stærk profil og
omtales i medierne
Indikatorer:
u Kvantitativ og kvalitativ afrapportering fra de enkelte kulturinstitutioner og kulturaktører over profilerende aktiviteter og
processer i det forgangne år
u ”Temperaturmåling” på kulturlivet på Frederiksberg via årligt
netværksmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, forvaltningen
og kulturaktører

7

For at nå målene vil vi:
1. Sikre et fast udbud af kulturaktiviteter med en kvalitet og en
faglighed, der er enestående.
2. Understøtte vækstlagene i realiseringen af de idéer, som udfordrer
og overrasker den enkelte og giver Frederiksberg kant.
3. Afholde et årligt netværksmøde, hvor vækstlag og etablerede
kræfter kan udfordre hinanden positivt.
4. Etablere og udvikle systematiske samarbejder mellem skoler og
lokale kulturaktører i regi af skolereformen.
5. Udnytte eksisterende og nye faciliteter til tværfagligt samarbejde,
møder mellem generationer og til at skabe synergi mellem kultur
og bevægelse.
6. Udvikle fagligheden gennem samarbejde med nationale kræfter
og i regionale partnerskaber.
7. Motivere lokale kulturaktører til at samarbejde med hinanden og
med erhvervslivet, gøre sig synlige uden for deres vante rammer
og tage aktivt ansvar for begivenheder i byen.
8. Formulere en eventstrategi, der styrker Frederiksbergs profil
som enestående destination for kulturoplevelser via prioriterede
markante begivenheder i byen - en strategi, som også sikrer, at
begivenhederne forankres lokalt.

Vision 1
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Effektmål for idræt og fritid:
1. Borgerne og brugerne oplever idræts- og fritidstilbud af
høj kvalitet på Frederiksberg
Indikatorer:
u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år
u Årlig opgørelse over markante idræts- og fritidsbegivenheder
på Frederiksberg
u ”Temperaturmåling” på idræts- og fritidslivet på Frederiksberg
via årligt netværksmøde for aktører på folkeoplysningsområdet
- eventuelt i regi af Folkeoplysningsudvalget
2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn oplever og
samskaber idræts- og fritidsaktiviteter af høj kvalitet
Indikator:
u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres
læringsmål
3. Frederiksbergs særligt talentfulde idrætsbørn sikres tilbud,
hvor skolegang og idrætsaktiviteter kan forenes
Indikator:
u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder
4. Brugerne og foreningerne oplever, at idræts- og fritids
faciliteterne på Frederiksberg er af høj kvalitet og
indbyder til deltagelse
Indikator:
u Data fra brugertilfredshedsundersøgelse på foreningsområdet
5. Trænerne/instruktørerne i idrætsforeningerne har forudsætningerne for at skabe idrætsaktiviteter af høj kvalitet
i et sundt fastholdende idrætsmiljø.
Indikator:
u Frederiksberg Idræts-Unions (FIU) trænerundersøgelse
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For at nå målene vil vi:
2. Afholde årlige netværksmøder mellem aktørerne på folkeoplysningsområdet.
3. Etablere og udvikle systematiske samarbejder mellem skoler og
idræts- og fritidslivet i regi af skolereformen.
4. I samspil mellem relevante idrætsforeninger og folkeskolerne
undersøges behovet og mulighederne for at lave ordninger i
folkeskolen, der giver de særligt talentfulde idrætsbørn mulighed
for at dyrke deres idræt på højeste plan på Frederiksberg.
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1. Sikre et udbud af markante idrætsaktiviteter på minimum højeste
nationale niveau.

5. Sætte fokus på borgernes, de selvorganiseredes og foreningernes
ønsker til faciliteterne og byrummene på Frederiksberg via inddragelse og løbende måling af tilfredsheden.
6. Motivere foreningerne til at tilbyde deres trænere relevant uddannelse samt til at have holdninger til miljøet i foreningerne.
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7. Formulere en eventstrategi for eliteidræt, der styrker Frederiksbergs profil som destination for markante idrætsbegivenheder
- en strategi, som også sikrer, at begivenhederne forankres lokalt.
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Vision 2

u

Frederiksberg har et
mangfoldigt kultur- og fritidsliv,
hvor flere involverer sig
Et aktivt kultur- og fritidsliv giver værdi til den enkelte, som deltager. Deltagelsen udvikler den enkelte,
styrker de sociale kompetencer og giver adgang til
fællesskaber. Ligeledes styrkes byens sociale bære
dygtighed og samfundets sammenhængskraft jo
flere, der involverer sig aktivt.
Vi ønsker at gøre kultur- og fritidslivet vedkommende
for alle borgere - også de, der ikke har tradition for at
benytte sig af byens eksisterende tilbud. Det fordrer,
at udbuddet er stort og mangfoldigt, og at tværgående samarbejder og nye organiseringer og deltagelsesformer anerkendes. Det brede udbud fremmes
også ved, at det er let at involvere sig i Frederiksbergs
kultur- og fritidsliv - både som aktør og borger.
Tilgængelighed er vigtigt for den brede deltagelse,
både fysisk, økonomisk og socialt. Vi gør en særlig
indsats for, at alle børn og unge har lige muligheder
for at blive en del af kultur- og fritidslivet. Vi gøder
interessen for, at borgerne kan involvere sig i forpligtende fællesskaber og være skabende og udøvende
på alle generationstrin.
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Vision 2
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Effektmål for kultur:
1. Borgerne oplever Frederiksbergs kulturliv som
mangfoldigt og vedkommende
Indikator:
u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år
2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn
introduceres til en bred vifte af kulturtilbud
Indikator:
u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres
læringsmål
3. Byens kulturfaciliteter udnyttes optimalt
Indikator:
u Data fra bookingsystem samt relevante besøgstal
4. Tilskudspuljerne afspejler udviklingen af et mangfoldigt
kulturudbud med fokus på, at flere involverer sig
Indikator:
u Kvantitative og kvalitative data fra puljetilskudsfordelingen
5. Flere borgere involverer sig aktivt i Frederiksbergs
kulturliv
Indikator:
u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år
6. Aktører og ildsjæle oplever, at kommunen er åben og
imødekommende over for deres initiativer til kultur
arrangementer på Frederiksberg
Indikator:
u Stikprøver blandt puljeansøgere og eventuelt også øvrige
arrangører, der er blevet faciliteret af kommunen.
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1. Skabe og udvikle rammer, hvor borgerne kan fordybe sig, opdage
og udvikle deres talenter, være skabende og udøvende i både
organiseret og selvorganiseret regi.
2. Understøtte og anerkende også de skæve og små initiativer, der
rummer alternative deltagelsesformer og genrer.
3. Løbende have fokus på forbedring af tilgængeligheden til kultur
aktiviteterne i bred forstand.

FOTO: KLAUS SLETTING

For at nå målene vil vi:

6. Støtte op om kulturinstitutioner i deres arbejde med etablering af
tiltag i samspil med folkeskolerne og institutionerne, så alle børn
ad den vej bliver introduceret til en bred vifte af kulturtilbud.

FOTO: KLAUS SLETTING

5. Inddrage bl.a. denne viden til i samspil med kulturaktørerne at
udvikle stor variation i aktiviteterne - fx ved at fremme tværgående
samarbejder, nye organiseringer og samskabelse med unge,
voksne og udsatte grupper.

FOTO: KLAUS SLETTING

4. Iværksætte en analyse på tværs af kommunale forvaltninger og
byens forenings- og kulturliv mhp. at tilvejebringe data og afdække mulighederne for, at ”ikke-brugere” - bl.a. med anden etnisk
baggrund eller handicap - i højere grad bliver en del af kulturlivet.

Vision 2
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Effektmål for idræt og fritid:
1. Borgerne oplever Frederiksbergs idræts- og fritidsliv som
mangfoldigt og vedkommende
Indikatorer:
u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år
u Udviklingen i antallet af idrætsgrene og andre fritidsaktiviteter
i foreningsregi
u Flere tilbud til særlige målgrupper i bl.a. foreningsregi
2. Frederiksbergs daginstitutions- og skolebørn
introduceres til en bred vifte af idræts- og fritidstilbud
Indikator:
u Årlig redegørelse over igangsatte samarbejder og deres
læringsmål
3. Byens faciliteter til idræt og fritid udnyttes optimalt
Indikator:
u Data fra bookingsystem samt aktivitetsoptællinger
4. Tilskudspuljerne afspejler udviklingen af et mangfoldigt
idræts- og fritidsudbud med fokus på, at flere involverer sig
Indikator:
u Kvantitative og kvalitative data fra puljetilskudsfordelingen
5. Flere borgere involverer sig aktivt i Frederiksbergs
idræts- og fritidsliv, jf. bl.a. FIU’s idrætsvision
Indikatorer:
u Data fra borgerundersøgelsen hvert 2. år
u Flere idrætsaktive borgere - fx via sundhedsprofilundersøgelser
u Flere foreningsaktive borgere via medlemstal fra foreningerne
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For at nå målene vil vi:
1. Optimere faciliteternes brug og etablere nye faciliteter - bl.a. ved
at samarbejde med andre offentlige velfærdsområder om faciliteter
og indtænke byens rum.
2. Løbende have fokus på forbedring af tilgængeligheden til idrætsog fritidsfaciliteterne i bred forstand.
3. Iværksætte en analyse på tværs af kommunale forvaltninger og
byens idræts- og fritidsliv mhp. at tilvejebringe data og afdække
mulighederne for, at ”ikke-brugere” - bl.a. med anden etnisk baggrund eller handicap - i højere grad bliver en del af foreningslivet.
4. Inddrage bl.a. denne viden i arbejdet med at understøtte foreningerne i den løbende udvikling af deres tilbud.

6. Støtte op om foreningerne i deres arbejde med etablering af tiltag
i samspil med folkeskolerne og institutionerne, så alle børn ad den
vej bliver introduceret til en bred vifte af foreningstilbud.
7. Gøre en særlig indsats for, at børn fortsætter med at være aktive i
idræts- og fritidslivet, når de bliver unge.
8. Motivere flere - herunder ældre borgere - til at blive fysisk aktive,
gerne i idrætsforeningerne.
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5. Støtte op om de idrætsforeninger hvis idrætsgrene enten er små
og sårbare eller oplever en vigende tilslutning.
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Efterord
Kultur- og fritidslivet
på Frederiksberg

Om kommunens indsats
i kultur- og fritidslivet

Frederiksberg er begunstiget af et rigt
kultur- og fritidsliv, hvor de bærende
aktører spænder vidt. Kommunale, stats
lige og private udbydere eksisterer side
om side: Fra idrætsforeninger med både
stor bredde og lysende talenter til driftige spejdergrupper, kreative teaterforeninger og alsidige aftenskoler. Fra
initiativrige eventmagere, kunstnere og
selvorganiserede frontløbere til etablerede institutioner som musik- og kulturskole, muséer, stadsarkiv, biblioteker
og hæderkronede teatre.

Frederiksberg Kommune har primært to
roller på kultur- og fritidsområdet:

Sammenholdt med byens stærke kulturhistoriske rødder og karakteristiske
grønne områder giver det Frederiksberg et kultur- og fritidsliv med både
substans, tyngde og kant.
For Frederiksberg Kommune er det vigtigt med afsæt i disse kvaliteter at sikre
en fortsat udvikling på området, så flere
borgere og besøgende får mulighed for
at tage del i og få glæde af kultur- og fritidslivet på Frederiksberg.

Dels at sikre en fast basis af aktiviteter
og kontinuerlige tilbud via driftsunderstøttelse af de etablerede institutioner,
faste tilskud til folkeoplysende foreninger og udvalgte bybegivenheder.
Dels at fungere som katalysator for nye
idéer og som brobygger mellem kulturog fritidsområdets aktører. Den iboende
kraft i kultur- og fritidslivet er først og
fremmest aktørernes eget initiativ og
foretagsomhed. Uanset om aktørerne
er foreninger, etablerede institutioner
eller selvorganiserede event- og projektmagere, må indsatsen altid ske med
respekt for aktørernes faglighed, engagement og ressourcer.
Desuden hjælper kommunen til, at kultur- og fritidsaktiviteterne balancerer
med byens øvrige liv.
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Sammenhængen
til andre politikker
For at de to visioner i Kultur- og Fritidspolitikken får så stor effekt som mulig, vil
Frederiksberg Kommune indgå flerårige
aftaler med kommunale kulturinstitutioner, Frederiksberg Idræts-Union og de
kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Et omdrejningspunkt i aftalerne vil være institutionens
implementering af arbejdet med politikkens to visioner i deres daglige virke. Ligeledes vil forvaltningen indtænke de to
visioner, når der indgås partnerskaber/
aftaler med større eventarrangører.
Derudover vil kommunen som hidtil stille en puljestruktur til rådighed og facilitere såvel etablerede som nye aktører,
der byder ind på at bidrage til kultur- og
fritidslivets udvikling i overensstemmelse med politikken. En del af denne facilitering handler også om at motivere til at
udnytte byens tæthed til at samarbejde
på tværs - både på tværs af genrer og på
tværs af typer af aktører.

Et aktivt kultur- og fritidsliv kan være
modvægt til mange af livets udfordringer. Et aktivt liv styrker sundheden og
fremmer menneskets evne til at involvere sig, indgå i demokratiske processer
og tage ansvar for udviklingen af eget
liv. Et kultur- og fritidsliv, der involverer
bredt, bidrager positivt til den sociale
sammenhængskraft i byen.
Kultur- og Fritidspolitikken skal derfor
ses i naturlig sammenhæng med en
række andre af Frederiksberg Kommunes politikker - f.eks. Handicap
politikken, Integrationspolitikken, Sundhedspolitikken, Erhvervspolitikken og
Frivillighedspolitikken. Også i forhold
til skolereformen er kultur- og fritids-
livet en væsentlig medspiller.
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Udgivet 2015 af Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid
Læs mere om politikken og puljerne på www.frederiksberg.dk
Kultur og Fritid kan kontaktes på 3821 0117 eller kf@frederiksberg.dk

