TÆTTERE PÅ DET GODE LIV
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KULTUR, FRITID OG IDRÆT

VISION
Vordingborg Kommune er kendt for et rigt
og unikt kultur-, idræts- og fritidsliv og har
en stærk profil som event- og
festivalkommune.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER
 Alle borgere har mulighed for et aktivt
og meningsfuldt fritidsliv.
 Det er attraktivt at bidrage til et
mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv.
 Der er et synligt, tilgængeligt og
mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv.

 Events er med til at løfte idrætten og
kulturen.

ØNSKET EFFEKT
Da flere kultur-, idræts- og fritidstilbud
udbydes af det frivillige foreningsliv og
derfor foregår i armslængde fra
Vordingborg Kommune, tager de fleste
målinger udgangspunkt i tilbud, hvor
kommunen på en eller anden måde er
involveret.
Det kan være i forbindelse med tilskud,
driftsaftaler eller andre former for
samarbejder.
 Flere børn og familier deltager i kultur-,
idræts- og fritidstilbud, fordi
aktiviteterne både er
sundhedsfremmende,
kulturfremmende samt indeholder
folkeoplysende værdier, hvor
fællesskabet er omdrejningspunktet.

Ud over børneaktiviteter fokuserer vi
på aktiviteter, hvor hele familier kan
deltage – gerne, hvor aktiviteter for
hvert familiemedlem tilgodeses.
 Der er et alsidigt kultur-, idræts- og
fritidstilbud for flere borgere. Kultur-,
idræts- og fritidslivet kan være med til
at give sociale kompetencer, bedre
sundhed og adgang til forskellige
former for fællesskaber.
Frivillige og det folkeoplysende
foreningsliv, aftenskolerne og
kulturinstitutionerne etablerer i
samarbejde med de kommunale
områder som sundhed, natur,
arbejdsmarked og kultur tilbud til
særlige grupper.
Samarbejdet med skoler og dagtilbud
skal sikre, at alle børn får adgang til en
bred palet af aktiviteter, de ellers ikke
ville have.
 Flere børn og unge deltager i
talentudviklende forløb indenfor både
kultur, idræt og fritid.
Det kan være via optagelse på
kunstneriske grunduddannelser,
talentskoler eller andre
talentudviklende forløb.
Det kan også være via samarbejder
med andre professionelle institutioner,
kulturregionen eller nabokommuner.
 Der er flere kystnære aktiviteter, så
Danmarks længste kystlinje i højere
2

grad bliver rammen om et aktivt idrætsog fritidsliv for brugere i alle aldre. I
samarbejde med foreninger, havne og
lokalområderne udvikler vi faciliteter og
aktiviteter, så naturen til vands og ved
kysterne i højere grad kommer i spil til
et aktivt fritidsliv.
 Kommunens stærke kulturprofil
fastholdes og udvikles for alle borgere
og brugere.
Det gælder på musik- og
teaterområdet men også på museumsog biblioteksområdet.
 Kultur-, idræts- og fritidstilbuddene er
tilgængelige og synlige for alle, både
fysisk, økonomisk og socialt. Det skal
være nemt at se, hvad man kan gå til
og hvilke aktiviteter, der tilbydes hvor.

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018
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