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Gladsaxe Kommunes kultur-, fritids- og idrætspolitik har fokus på fællesskaber og på nytænkning. 
Vi mener, at det er vigtige elementer for at skabe et godt liv for alle, der bor i Gladsaxe. 
De fleste trives bedst i fællesskab med andre. Det kan være i foreningslivet, men det kan også  
være andre steder, at vi finder vores fællesskaber. Vi vil gerne give mulighed for, at flere bliver en 
del af de mange fællesskaber, der findes i Gladsaxe.  

Der spirer mange kreative ideer frem i Gladsaxe; det er vores mål at gøde disse og give mulighed 
og rum for, at de kan udvikle sig. Vi håber, at mange forskellige parter vil være med til at skabe  
nyt på kultur-, fritids- og idrætsområdet i vores by.

Tak til de mange, der har bidraget til udviklingen af politikken.  
Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

Trine Græse
Borgmester
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INDLEDNING

Gladsaxe skal være en levende og aktiv by med et 
stærkt civilsamfund, hvor fællesskaber dyrkes, og hvor 
nytænkning præger udviklingen.

Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at skabe den 
levende by, hvor borgerne kan få og skabe oplevelser, 
der glæder, overrasker, provokerer og undrer. Det er 
oplevelser, der skaber liv i byen og giver livskvalitet og 
mening for den enkelte. I kultur-, fritids- og idræts- 
livet udvikles der fællesskaber, hvor børn og voksne 
kan trives, og hvor de gennem lyst og engagement 
udvikler medborgerskab og demokratiske ideer.  
 
Livet i byen skal være mangfoldigt og synligt, fordi det 
styrker Gladsaxes identitet og skaber sammenhold og 
gør Gladsaxe til et attraktivt sted at bo.

I Gladsaxe er der en lang tradition for at sikre børn, 
unge og voksne et stort udbud af oplevelser inden for 
kultur, fritid og idræt, der bygger på bredde, alsidighed 
og kvalitet. Det er oplevelser og aktiviteter, der tilrette-
lægges af mange forskellige aktører og under forskel-
lige organisationsformer. 

Det er idræts-, hobby- og kulturforeninger, spejdere, 
aftenskoler, biblioteker, kulturhus, idrætsanlæg,  
musik- og billedskole, biograf, kunstnere og initiativ-
rige borgere og andre ildsjæle. Det er en bred pallette 
af formelle og uformelle fællesskaber, borgere og 
kommunale institutioner, der alle på forskellige måder 
bidrager til en aktiv og levende by. 

I det følgende betegnes dette bredt som kultur-,  
fritids- og idrætslivet. 
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Kultur-, fritids- og idrætslivet bidrager til en levende 
og aktiv by med rummelige fællesskaber og mod til at 
tænke nyt.

Visionen bygger på disse grundlæggende værdier:

 Fællesskaber er vigtige for trivsel og livskvalitet.
 Der er plads til nytænkning og kreative frirum.
 Sammen skaber vi liv og mangfoldighed i Gladsaxe.
 Frivilligt engagement styrker den lokale sammen-  

hængskraft.
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VISION

VÆRDIER

Fra mål til indsatser 
For at omsætte politikkens visioner og mål til handling 
og forandring til gavn for borgere og foreninger  
i Gladsaxe, vil der løbende blive udpeget indsats- 
områder, som alle parter inden for kultur-, fritids-  
og idrætslivet i Gladsaxe kan omsætte til handling  
i dagligdagen. 

Indsatsområderne vil tage afsæt i større udfordringer, 
der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller 
som har særlig faglig eller politisk vigtighed. Kultur-, 
fritids- og idrætspolitikken kan dermed være med til 
at udløse nyt potentiale gennem nye samarbejder og 
en helhedsorienteret indsats.

Politikkens vision, værdier og strategiske mål vil være 
styrende og kendetegnende for alt arbejde indenfor 
kultur-, fritids- og idrætsområdet i de kommende år.
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For at nå visionen er der to strategiske mål, som  
kultur-, fritids- og idrætspolitikken sætter fokus på:

1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber
At være en del af et fællesskab er et vigtigt fundament 
for identitet og tilhørsforhold. Kultur-, fritids- og 
idrætslivet tilbyder fællesskaber, hvor aktiviteterne er 
lystbetonede, og der skabes derfor grobund for læring 
og udvikling for den enkelte. Foreninger og fælles- 
skaber udvikler medborgere og styrker de demokra-
tiske færdigheder. Foreninger og andre fællesskaber 
kan skabe sammenhængskraft i kommunen og sikre, 
at mange forskellige mennesker mødes på kryds og 
tværs. Derfor skal alle børn og voksne have mulighed 
for at deltage i foreninger og andre fællesskaber.

STRATEGISKE MÅL

Vi har derfor fokus på at
 foreninger og andre fællesskaber er  rummelige  

og inkluderende
 foreningslivet er mangfoldigt og medvirker til at 

skabe sammenhængskraft
 sikre gode og tidssvarende rammer og faciliteter  

for foreninger og andre fællesskaber
 det frivillige engagement kan udfolde sig
 samarbejde med relevante aktører
 børn og unge har medbestemmelse og bliver  

demokratisk dannede.
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2. Vi vil styrke nytænkning og skabe  
 kreative frirum 
Kultur-, fritids- og idrætslivet skal på én og samme tid 
udfordre og samle. Nytænkning og kreative initiativer 
skaber udvikling og oplevelser mellem mennesker. 
Der skal derfor skabes rum for og plads til at eksperi-
mentere og afprøve nye ideer. Innovative og kreative 
borgere kan bidrage aktivt til udviklingen af et bære-
dygtigt og engageret lokalsamfund. Derfor skal alle 
børn og voksne have mulighed for at styrke og dyrke 
disse kompetencer.

Vi har derfor fokus på at
 skabe gode rammer for kreative og  

eksperimenterende borgere
 understøtte iværksætteri og nytænkning indenfor 

kultur-, fritids- og idrætslivet
 skabe plads til midlertidige initiativer
 være risikovillige og udforske nye områder og ideer
 medvirke til, at børn og unge udvikler kreative og 

innovative kompetencer, og har kritisk sans. 
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Gladsaxe Kommune
Kultur, fritid og unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 50 00 
Mail: bkf@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst og velfærd. 

Kultur-, fritids- og idrætspolitikken udspringer af Gladsaxe- 

strategiens mål om sundhed og trivsel hele livet og om en grøn 

og levende by. Disse kobler sig til FN’s verdensmål om  

sundhed og trivsel, bæredygtige byer og lokalsamfund samt 

partnerskaber for handling.
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