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Denne oversigt indeholde Kultur- og Fritidspolitikkens handleplan. Handleplanen har fokus på projekter i årene 2020 

– 2021.  

Handleplanen læner sig op af Kultur- og Fritidspolitikken 2020 – 2024. Den er opdelt efter politikkens fem fokusområder:  

1. Fællesskalb & Samarbejde 

2. Fyrtårne & Events 

3. Faciliteter 

4. Natur 

5. Synlighed & Kendskab 

Der er yderligere tilføjet en sjette kategori, politikker.  

Under hvert fokusområde er en række punkter, som alle understøttes af de enkelte projekter. I beskrivelsen af hvert projekt er det 

markeret hvilken pind projektet understøtter. Det er markeret med (). 

Årene 2022, 2023 og 2024 er medtaget, men er udenfor handleplanens fokus. For at markere dette er de farvet grå.  
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1. Fællesskab og Samarbejde 
1. Vi hjælper på vej fra idé til handling 

2. Understøtter samarbejder – kommunalt og regionalt, gør dem synlige og sikre mangfoldighed 

3. Udnytter de fysiske mødesteder til fortsat udvikling af nye mødestedsformer, skaber liv og samarbejder for børn og unge med andre 

aktører. 

4. Vi tiltrækker flere frivillige ved at udvikle nye modeller og metoder 

5. Udvikler aktiviteter, der øger livskvalitet og aktiv inddragelse 

Projekt 
 

Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 

Åben skole strategi -
implementering  

Strategien skal implementeres med 
konkrete tilbud og aktiviteter til 
kommunens folkeskoleelever. (2). 

 Igangsætning    

Big 9 videreudvikling Delprojekt i Åben skole.  Projektet fungerer 
som et eksempel på et eksemplarisk åben 
skole forløb til inspiration.Er et konkret 
tilbud af høj kvalitet, til kommunens 
folkeskoleelever, i samarbejde med 
Østsjællands Museum.  (2 & 5) 

Igangsætning     

Netværksmøder med 
kulturforeninger 

Formålet med møderne er at give mulighed 
for udvikling af nye idéer, nye samarbejder 
og give foreningerne mulighed for at blive 
hørt. Dialogmøder med kulturforeninger, 
udfra faglighed (teater, musik, billedkunst 
mm).  ( 1 & 3)  

 Igangsætning  Evaluering   

Talent og Elite Det skal det afklares hvordan niveauet for 
støtte af talent og elite skal være. Skal der 
udvikles en politik, eller en tilskudsordning. 
(1 & 4) 

Igangsætning     

Styrkelse af partnerskaber Fokus på partnerskaber mellem aktørerer, 
som har en naturlig arbejdsflade med 
biblioteket, såsom arkivet og musikskolen. 
(2).  

Igangsætning fortsættes    
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Udvikling af nye tilbud på 
biblioteket 

Afklaring af muligheder for nye tilbud på 
bibliotekerne, skal sikre fortsat udvikling på 
området. Det undersøges  hvordan vi i 
fremtiden kan udnytte det fysiske rum på 
bibliotekerne til nye aktiviteter. 
( 1 & 5). 

Igangsætning     

Netværksmøder med henblik på 
nye fællesskaber 

Dialogmøder med foreninger, med henblik 
på at øge samarbejdet på tværs. Bundet op 
på geografi. (4). 
 

   Igangsætning  

Kulturregionssamarbejde   Ny aftale 
forventes på 
plads 

   

Ensemble Storstrøm   Ny aftale 
forventes på 
plads 
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2. Fyrtårne og Events: 
1. Vi fortsætter med at være et attraktivt sted, hvor de eksisterende arrangementer mv. skal understøttes og sikres fortsat udvikling 

2. Vi synliggør begivenheder og arrangementer, som vi er stolte af, og som skaber stolthed 

3. Knytter borgerne sammen via støtte til arrangementer så aktiviteten er i fokus, og ikke stedet 

4. Støtter udviklingen af nye, skæve og anderledes ideer på basis af bæredygtige løsninger 

 

Projekter 
 

Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 

Haslev 150 år Fejringen af Haslev 150 år som 
stationsby, er en mulighed for at samle 
borgerne om en særlig begivenhed og 
få fokus på Haslev By`s historie. (2,3 & 
4). 

Igangsættes og 
afsluttes 

    

Netværksmøder med lokale 
eventskabere på kulturområdet 

Mulighed for udvikling af nye events via 
nye samarbejder.  Dialog med og 
mellem, flere af kommunens 
nuværende eventskabere på 
kulturområdet.  (1 & 4). 

 Igangsætning    

Haslev Festdage Der er efterspørgsel på gode events og 
oplevelser, derfor vil vi gerne støtte og 
udvikle de allerede eksisterende 
arrangementer ( 1, 2 & 3).  

Skal have tilskud i 
2020-2021 jf. 
budget forlig 

    

Faxe Cup 
 
 
 
 
 
 

For at sikre fortsat udvikling og succes 
fortsættes arbejdet med at støtte op 
om arrangementet. Faxe Cup er et 
nationalt arrangement som samler 
borgerne på tværs af kommunen.  
(1,2 & 3).  

Fortsættes Løbende    

Fokus på støtte til større 
arrangementer/begivenheder i 
foreningerne 

Vi bakker op om de frivillige og øger 
synligheden ved at bidrage med hjælp 
og støtte til afholdelse af større sports- 
og fritidsarrangementer  i vores 
foreninger.(1, 3 & 4). 

   Igangsætning  
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3. Faciliteter: 
1. Vi har en aktiv rolle i udviklingen af faciliteter og bevare faciliteternes høje anvendelse  

2. Vedligeholder løbende faciliteterne, så de er tidssvarende 

3. Skaber nye samarbejder og partnerskaber 

4. Styrker fredelige og trygge fællesskaber og mødesteder 

Projekt Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 

Opgradering af eksisterende 
faciliteter 

For at sikre fortsat høj 
anvendelsesmulighed, vedligeholdes og 
opgraderes de idrætsfaciliteter som 
trænger mest, ifølge 
facilitetsudviklingsplanen fra 2019. (1 & 2).  

Igangsætning og 
afsluttes 

Facilitetsplan 
status til 
PKU/Byråd 

   

Opgradering af gymnastiksale For at sikre fortsat høj 
anvendelsesmulighed, opgraderes 
skolernes gymnastiksale ( 1 & 2). 

Igangsætning Fortsættes    

Ny hal i Dalby Den nye hal bygges som følge af meget høj 
anvendelse på eksisterende hal 
(overbooking), og er en del af 
facilitetsudviklingsplanen fra 2019.  
( 1, 3 & 4). 

Igangsætning Afsluttes    

Kunstgræsbane i Faxe Sikre tidssvarende faciliteter.  Er en del af 
facilitetsudviklingsplanen fra 2019.  
(1,2 & 3) 

Igangsætning og 
afsluttes 

    

Mountainbike bane på Kaisholm Der har været efterspørgsel på en offentlig 
mountainbike bane gennem længere tid. 
Den bygges på Kaisholm, hvor den 
kommer til at hænge sammen med de 
grønne områder. (1,3 & 4).  

Igangsætning Fortsættes    

Kortlægning af kultur og natur 
facilitetsplan 

Kortlægningen skal skabe overblik over de 
kultur og naturfaciliteter vi har i 
kommunen og sker som en naturlig 
forlængelse af arbejdet med 
facilitetsudviklingsplanen 2019. Hensigten 
er at få overblik over hvad faciliteterne 

 Igangsætning Fortsættes…   
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skal indeholde fremover for at understøtte 
kulturlivet, primært musik, teater og 
billedkunst bedst muligt. (1, 2 & 4).  
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4. Natur: 
1. Vi opmuntrer alle borgere til at færdes og opleve naturen 

2. Skaber større tilgængelighed for udfoldelse af kultur, kunst og idræt i naturen 

3. Skaber sammenhæng mellem stiforløb, grønne områder, aktivitetssteder og skaber markante events i naturen 

4. Fremmer det aktive seniorliv 

Projekt Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 

Grønne rum Kortlægning af muligheden for at lave nogle grønne rum, 
som opmuntre til at færdes i naturen på en måde som 
giver sammenhæng mellem grønne områder og 
aktivitetssteder. (1 & 3).   

Starte dialog med 
Natur og Miljø 

 Igangsætning   

Øge kendskabet til 
naturen og de 
muligheder her er 

For at sikre øget kendskab og tilgængelighed, undersøges 
det om vores naturvejleders aktiviteter, kan bredes ud til 
en større målgruppe, heribandt kommunens ældre. (1, 2 
og 4). 

Starte dialog  med 
Natur og Miljø 

 Igangsætning   

Nudging til motion Vi ønsker at bidrage til mere sundhed  og leg i naturen. 
Derfor udarbejdes  tiltag som inviterer borgerne til at 
være aktive i det offentlige rum. F.eks. klaverlyd i trapper 
eller stier. ( 1 & 4). 

   Igangsætning  

Projekt med fokus på 
idræt i naturen  

Vi ønsker at skabe opmærksomhed på den rige natur vi 
har i Faxe Kommune, og få sundere borgere. Derfor 
kortlægges mulighederne at få flere ud i naturen, det 
kunne være ved at sætte fokus på eksisterende 
muligheder (løbestier, vandreture, skaterbaner m.m), 
eller ved at få nye udendørs faciliteter. ( 1, 2, 3 & 4). 

Starte dialog med 
Natur & Miljø 

 
 

Igangsætning   
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5. Synlighed og kendskab: 
1. Understøtter begejstringen og motivationen i foreningerne og værdsætter de frivillige 

2. Sikrer enkel og tilgængelig information om foreninger, kulturinstitutioner, oplevelser mv. for alle borgere 

3. Børn og unge møder og har lejlighed til at prøve alle kultur- og fritidstilbud i Faxe Kommune 

4. Fremmer initiativer og skaber bæredygtige løsninger på kultur- og fritidsområdet 

Projekt Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 
Digital platform 
(arrangementkalender) 

En digital platform med en arrangement kalender over 
kommunens samlede arrangementer, sikrer enkel og 
tilgængelig information om oplevelser. (2). 

Igangsætning     

Tilgængelig og 
overskuelig oversigt over 
forenings- og kulturlivet  

Det skal være let for borgerne at få viden om 
kommunens fritids- og kulturmuligheder, ligesom det 
skal være let for foreningerne at finde den viden de har 
brug for. Derfor prioritere vi en gennemgående 
opdatering af foreningsportalen. (1 & 2). 

Igangsætning Løbende    

Aktiviteter for 
handicappede 

Skal sikre tilgængelighed til aktiviteter for alle borgere i 
kommunen. Kortlægning af hvilke aktiviteter vi har, og 
hvilke vi evt. mangler. Der laves samtidig en 
kortlægning af hvilke muligheder der er, for at støtte 
foreninger i at lave handicap tilbud. (3). 

 Dialog 
igangsættes 

   

Foreningernes dag       
 
 
       

Foreningernes dag giver foreningerne mulighed for at 
fortælle om sig selv, og det giver borgerne mulighed til 
at møde foreningerne og se hvilke muligheder de har 
for et aktivt fritidsliv. Derfor vil vi fortsætte med at 
støtte op og understøtte initiativet. (2 & 3).   

Fortsættes Løbende    

Projekt der giver børn og 
unge mulighed for at 
afprøve forskellige 
fritids- og 
idrætsaktiviteter  

For at skabe opmærksomhed om de enkelte foreninger 
og fritidstilbud, vil vi undersøge muligheden for at lave 
en dag, en weekend eller en uge, med fokus på 
prøvetimer/åbens hus ude i foreningerne. Evt. i 
forlængelse af foreningernes dag. (1, 2 & 3). 

  Igangsættes   

Servicetjek af 
dialogmøder m.m. 

Evaluering af eksisterende dialogmøder og konferencer, 
med henblik på udvikling og medbestemmelse fra 
foreningerne. Sikre at Konferencer og dialogmøder 
fortsat kan inspirere foreningerne og værdsætte de 

Igangsætning Løbende    
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frivillige. (1). 

Fokus på særligt 
bæredygtige projekter 

Med henblik på at skabe opmærksomhed på de 
kulturelle foreninger der går forrest, i udviklingen af 
eksemplariske, bæredygtige løsninger, tilbud og events.  
(1 & 4). 

  Dialog 
igangsættes 

  

Opleve kulturtilbud for 
børn og unge 

Med henblik på at børn og unge fortsat oplever 
professionelle kulturtilbud – udvikles der nye 
samarbejder med relevante tilbud i hele regionen fx på 
teater, musik, billedkunst og filmområdet. Eksisterende 
tilbud evalueres. (3). 
 

  Igangsætning   

 

6. Politikker 

Nye politikker som skal udvikles er sat som punkt. 6, da de dækker flere af Kultur- og Fritidspolitikkens fokusområder.  

Projekt Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 

Folkeoplysningspolitik 2020-
2024 

Opdatering af lovpligtig politik Beslutning 
ultimo 2020 

    

Bibliotek og borgerservice 
politik 2021-2025 

Opdatering af politik med henblik på ny 
periode 

Igangsættes Beslutning 
forår 2021 

   

 


