
Workshops på kulturkonferencen den 5.11. 2019 

Spørgsmål til diskussion: 

1. Giver politikken den udvikling du/vi ønsker?  

 

 Ja, måske set i forhold til synlighed og tilgængelighed. 

 Savner historisk identitet og fokus på samarbejde mellem skole og foreninger 

 Savner at vi ser os selv i en større sammenhæng med kommunens øvrige politikker, eks. vis 

børne- unge politik, sundhedspolitik osv. Mere sammenhæng mellem de forskellige 

politikker.  

 Hvor er visionerne for dem som ikke naturligt benytter sig af 

tilbud/kunst/kultur/foreningsliv?  

 Savner fokus på understøttelse af uformelle fællesskaber 

 Hvor er visionerne for teater? 

 Hvad skal kulturpolitikken bidrage med? Savner tydeliggørelse af dette 

 Ønsker om mere fokus på børn og unge 

 Mere synligt museumsområde 

 Mere mod i tekst og ord 

 Mere ”professionalisme” – et løft 

 Styrkelse af formidlingen af kommunens tilbud, så de enkelte foreninger kan finde 

samarbejdspartnere 

 ”fyrtårn” ”lave et teater” 

 Den politiske retning og selve ordlyden er ”spiselig” 

 Savner: prioritering, konkretisering og implementering 

 

2. Giver udkastet til politikken mening for dig/jer? 

 

 Ønske om konkrete initiativer/ideer 

 Gode overskrifter 

 Fyrtårne og events – tilføje traditioner/skabe traditioner 

 Hvordan skal politikken få liv?  

 Museum som platform for samarbejder 

 Savner substans og tydelig relation til verdensmålene 

 Vægtning imellem idræt/sport vs. kunst/kultur 

 

 

 



3. Hvad er jeres første tanke ifr. Hvad som bør gøres først? – og hvad kan evt. vente 

til senere? 

 

 Skaffe viden om demografi/målgrupper mv (undersøgelse) 

 Inddrage den store kreds af foreninger i kommunen 

 Tidsvarende faciliteter – multifunktioner 

 Partnerskaber – flere kan komme i spil sammen -  og ikke kun frivillige 

 Skole afdelinger skal modtage x antal tilbud – evt. åben skole 

 Mere lighed 

 Mere skarphed i skriv 

 En vidensplatform er vigtig  

 Udad skuende - udsyn – ”sælge kommunen” 

 Synlighed og intern facilitering 


