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Sammen om fysisk aktivitet
Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og
forudsætninger for at kunne leve et godt, selvstændigt og aktivt liv, hvor flere oplever bedre sundhed og
flere gode leveår. Her har gladsaxeborgernes niveau af fysisk aktivitet stor betydning, fordi vi ved, at fysisk
aktivitet er vigtigt for både vores fysiske- og mentale sundhed – uanset om man er barn, ung, voksen eller
ældre. Målet er, at flere borgere i Gladsaxe bevæger sig mere i hverdagen, og lever et aktivt liv længst
muligt.
Regelmæssig fysisk aktivitet svarende til Sundhedsstyrelsens
Definition af fysisk aktivitet
anbefalinger1, har en stor positiv betydning for både vores
fysiske og mentale sundhed. Således har daglig bevægelse
Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, der øger
en markant effekt på vores livskvalitet og kan forebygge
energiomsætningen, dvs. både ustruktureret
sygdomme samt forlænge vores levetid. Fx lever en person
aktivitet og mere bevidst, målrettet og
der er fysisk inaktiv fem til seks år kortere end en person,
regelmæssig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet
der er regelmæssig fysisk aktiv. Hvert år er knap 4.500
omfatter altså et bredt spektrum af aktiviteter dødsfald relateret til fysisk inaktivitet i Danmark. Det svarer
lige fra idræt og hård motion til
til 7-8 % af alle dødsfald. Samtidig er fysisk inaktivitet en lige
hverdagsaktiviteter som havearbejde, en gåtur,
så vigtig risikofaktor for livstilsygdomme som rygning og
cykling som transport eller at tage trappen.
overvægt, og fysisk inaktivitet øger risikoen for fx type 2diabetes og hjertekarsygdomme markant. Udover at fysisk
aktivitet forebygger sygdom, er fysisk aktivitet også en væsentlig del af behandlingen for mange sygdomme
og kroniske tilstande. Det gælder fx type 2-diabetes, KOL, slidgigt og hjertekarsygdomme.
For at fremme fysisk aktivitet blandt gladsaxeborgerne har Gladsaxe Kommune derfor besluttet at
gennemføre en handleplan for fysisk aktivitet ”Sammen om fysisk aktivitet”, som gælder for perioden 20212022. Dermed ønsker Gladsaxe Kommune at sende et tydeligt signal om, at vi i samarbejde med borgerne
vil skabe nye muligheder for, at flere kan være fysisk aktive og dermed løfter en forebyggelsesindsats, der
har afgørende betydning for den enkeltes sundhed.

Et bredt spektrum af indsatser
Fysisk aktivitet er et veldokumenteret forebyggelsesområde. Der eksisterer således en lang række konkrete
anbefalinger for indsatser, der kan fremme borgernes fysiske aktivitetsniveau i bl.a. Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakke ”Fysisk Aktivitet”. Med udgangspunkt i disse anbefalinger har vi i et tværgående
samarbejde med aktører og på tværs af kommunale områder i Gladsaxe Kommune identificeret en række
indsatser. Med handleplanen ønsker vi gennem indsatserne at prioritere og understøtte ved at sikre
koordinering og skabe sammenhæng i tilbud og indsatser til borgerne. Andre indsatser løftes fortsat som en
del af det øvrige drifts- og udviklingsarbejde i kommunen. De fleste af indsatserne laver vi i partnerskaber
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Anbefalingerne for fysisk aktivitet for børn (5-17 år): Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Anbefalingerne for fysisk aktivitet for voksne:
Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.

og samarbejde med fx virksomheder, civilsamfundet og uddannelsesinstitutioner. Det gør vi, fordi de spiller
en vigtig rolle i forhold til at kunne gennemføre indsatserne tæt på borgerne.
Med denne handleplan præsenterer vi et bredt spektrum af indsatser, der grundlæggende har det til fælles,
at de rammer en bred målgruppe og dermed også de gladsaxeborgere, der set fra et sundhedsfagligt
perspektiv har størst behov. Flere af indsatserne har således et fokus på at skabe mere lighed i sundhed.
Målgrupperne i indsatserne er bredt repræsenteret fra børn i dagtilbud og skoler, unge på erhvervsskoler,
voksne og ældre samt borgere med kronisk sygdom og psykisk sårbare. Indsatserne varierer mellem at have
en afdækkende og undersøgende karakter, til egentlige implementeringsindsatser og strukturelle tiltag. I en
del af indsatserne er borgerinddragelse helt centralt og bl.a. gennem samarbejdet med UNICEF om at være
Børnevenlig By, vil vi understøtte børn og unges indflydelse og medbestemmelse i udviklingen af
indsatserne. Indsatserne gennemføres inden for mange forskellige arenaer, tæt på hvor borgerne lever og
bor, og der er tale om en bred vifte af forskellige typer fysisk aktivitet. Samlet set danner indsatserne i
handleplanen en ramme, der gør fysisk aktivitet i hverdagen tilgængelig for stort set alle gladsaxeborgere.

Fakta om fysisk aktivitet








28 % af de voksne gladsaxeborgere opfylder ikke anbefalingerne for fysisk aktivitet. Det svarer til
omkring 13.000 inaktive borgere.
77 % af de inaktive borgere har et ønske om at bevæge sige mere, og heraf ønsker 40 % hjælp til at
blive mere fysisk aktive i dagligdagen.
Blandt børn i alderen 11-15 år lever 26 % op til anbefalingerne om at være fysisk aktiv 60 minutter
om dagen. Generelt er drengene (33 %) mere aktive end pigerne (19 %).
Aktivitetsniveauet falder med alderen, så der blandt de 11-årige er 34 %, der lever op til
anbefalingerne, mens det gælder for 24 % af de 13-årige og kun 10 % af de 15-årige.
Både for børn/unge og voksne ses der sociale forskellige i forhold til fysisk aktivitet.
27 % blandt børn og unge i høj socialgruppe lever op til anbefalingerne, mens det gælder for 17 % i
lav socialgruppe.
Blandt voksne falder andelen, der ikke lever op til anbefalingerne, fra 42 % hos personer med
grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau til 23 % blandt personer med en lang
videregående uddannelse.

Derfor vil Gladsaxe Kommune:
Afdække borgernes motiver og barrierer for fysisk aktivitet
Syddansk Universitet gennemfører en omfattende undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner kaldet
”Danmark I Bevægelse”. Undersøgelsen er den hidtil største af sin slags i Danmark med forventet 400.000
deltagere. Med deltagelse i Danmark i Bevægelse er det ambitionen, at vi opnår viden om borgernes
motiver og barrierer for at være fysisk aktive. Det forventes, at undersøgelsen indfanger unik viden om især
de fysisk inaktives motiver og barrierer. Da der ses en tydelig social gradient for fysisk aktivitetsniveau, må
det forventes, at der på baggrund af undersøgelsen kan igangsættes aktiviteter og indsatser målrettet

2

borgere med størst behov. Indsatsen skal således bidrage til at skabe mere lighed i sundhed. Gladsaxe
Kommune bidrager til formidling og synlighed af undersøgelsen, og gennemfører events hvor resultaterne
præsenteres for lokale aktører og aktivt forholder sig til anbefalingerne med henblik på videre
implementering af aktiviteter og tiltag på tværs af kommunen.
Undersøge bevægelse og idræt i folkeskolerne i Gladsaxe
Bevægelse i skolen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring
i skolens fag. Landsdækkende undersøgelser viser imidlertid, at der er i udfordringer i skolerne med at leve
op til lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse. Vi ved, at der i Gladsaxe er fokus på at sikre den daglige
bevægelse blandt eleverne, men det er ikke undersøgt nærmere, hvorledes skolerne i Gladsaxe opfylder
dette lovkrav. Gladsaxe Kommune ønsker derfor at undersøge, hvordan og i hvilket omfang skolerne lever
op til folkeskoleloven om daglig bevægelse. Undersøgelsen skal desuden afdække gode eksempler og idéer
samt inspiration til at opnå dette mål og komme med konkrete anbefalinger, der efterfølgende kan danne
grundlag for at igangsætte konkrete aktiviteter og indsatser på skolerne for styrke bevægelsen i
skoledagen.
Skabe bedre adgang til byens rum og udendørs bevægelse
Adgang til parker og grønne områder, giver gode muligheder for bevægelse og naturoplevelser, ligesom de
fungerer som sociale rum og mødesteder for borgerne. Et sammenhængende stisystem er både en helt
overordnet forudsætning for at komme til og bevæge sig i grønne områder og for at færdes og bevæge sig i
byens rum. Bænke til hvil undervejs inviterer til, at ikke-motionsvante og borgere med
funktionsnedsættelser kan bruge stierne. Stier er derfor en grundlæggende forudsætning for bevægelse og
for at fremme et aktivt udendørsliv og indsatsen knytter sig samtidig til Gladsaxestrategiens mål om at øge
andelen af børn og unge, der cykler til skole. Gladsaxe Kommune har en lang række grønne områder,
parker og stisystemer, der med fordel kan gøres mere tilgængelige for borgerne. Der er flere eksempler på
steder i kommunen, hvor der er dårlige adgangsveje til grønne områder, eller hvor der mangler forbindelser
mellem stisystemer. Derfor ønsker vi at gennemføre en indsats, der fokuserer på at fremhæve de
muligheder, der er for fysisk aktivitet i kommunens eksisterende grønne områder, parker og stisystemer.
Samtidig ønsker vi, bl.a. gennem borgerinddragelse, at identificere de områder, der med fordel kan
udvikles, så der skabes bedre forhold for fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen.
Etablere et mødested for fysisk aktivitet og friluftsliv ved Skovbrynet Station
Med en forventet ændret lokalplan omkring Skovbrynet Station bliver der åbnet op for at etablere
idrætsfaciliteter såvel som ikke-organiserede idrætsfunktioner i dette område. Lokalplanen rummer
dermed mulighed for at fremme bylivet i området samt underbygge og samle de eksisterende funktioner.
Eksempelvis ønsker Akademisk Boldklub at etablere et slagsportscenter opført som en lethal målrettet til
cricket under motorvejsbroen. Området grænser op til Hareskoven og er i tæt forbindelse til flere cykel-og
løberuter og benyttes i dag som mødested af løbere og mountainbikeryttere. Området har dermed et
betydeligt udviklingspotentiale som støttepunkt for friluftslivet og sportsaktiviteter. På den baggrund
ønsker vi at afsøge mulighederne for at etablere et mødested for disse borgere. Afsøgningen skal baseres
på involverende processer med borgere og aktører fra området og bidrage til udviklingen af mødestedet
såvel som forslag til konkrete aktiviteter der fx kan understøtte målgrupper, der ellers kan være svære at
aktivere.
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Styrke og inspirere til mere bevægelse i dagtilbud
Flere undersøgelser peger på, at bevægelse kan gøre en positiv forskel for børns kognitive- og motoriske
udvikling, og vi ved, at børn har et naturligt iboende behov for at bevæge sig. Med denne indsats ønsker
Gladsaxe Kommune at styrke børnenes muligheder for bevægelse og at inspirere det pædagogiske
personale i dagtilbud til at integrere leg og bevægelse som en naturlig del af dagtilbuddenes læringsmiljø.
Indsatsen skal fokusere på at understøtte det pædagogiske arbejde og fokus, der allerede eksisterer
indenfor læreplanstemaet ”Krop og bevægelse” dels i den styrkede læreplan og dels i dagtilbudsloven.
Fremme fysisk aktivitet og fællesskaber for børn og unge
Stadig flere børn og unge bevæger sig ikke nok i hverdagen. Samtidig ser vi, at børn og unges skærmforbrug
og stillesiddende tid er i stigning. Samlet risikerer dette at overskygge et sundt liv med fysisk aktivitet, nære
fysiske relationer og fællesskaber. På den baggrund ønsker Gladsaxe Kommune, at styrke og udvikle
indsatser, der fremmer fysisk aktivitet og mental sundhed blandt vores børn og unge. Med udgangspunkt i
både kommunens sundhedspolitik ”Sammen om et sundt liv i Gladsaxe” og kultur-, fritids- og
idrætspolitikken ”Rummelige fællesskaber og kreative frirum”, vil vi udarbejde et fælles oplæg til et
indsatsområde. Indsatsområdet skal have fokus på at udvikle og styrke det tværgående samarbejde mellem
skoler og fritidsområdet, eksempelvis gennem styrkelse af den åbne skole. Desuden skal indgå initiativer,
der sigter på at integrere udsatte børn og unge i foreningslivet, herunder eksempelvis fritidspasordningen
og initiativer der understøtter og udvikler foreningerne i deres arbejde med at inddrage og inkludere flere
børn og unge i foreningerne. Dermed har indsatsen også et fokus på at fremme lighed i sundhed.
Skabe mere bevægelse på erhvervsskoler gennem projekt KICK
Erhvervsskoler, der etablerer sunde rammer for elevernes hverdag, oplever, at eleverne har bedre trivsel,
er mere læringsparate og har lavere fravær. Sundhed spiller dermed en central rolle i forhold til elevernes
gennemførelse af en uddannelse og efterfølgende at kunne varetage og fastholde et job. Samtidig ved vi, at
fysisk aktivitet forbedrer indlæringsevnen, styrker sociale kompetencer og bidrager til bedre sundhed.
Imidlertid bevæger mange elever på erhvervsskoler sig for lidt. I skoleåret 2020/2021 og 2021/2022
samarbejder Gladsaxe Kommune derfor med TEC Gladsaxe, lokale idrætsforeninger og DGI om at integrere
mere idræt og bevægelse i elevernes hverdag igennem KICK. KICK er er et idræts- og trivselskoncept
målrettet erhvervsskoler, hvor bl.a. lokale idrætsforeninger bidrager med skemalagt foreningsidræt for
elever, og hvor skolens undervisere deltager i et kompetenceudviklingsforløb til at understøtte 45
minutters bevægelse i skoledagen. Det vil blive prioriteret højt at etablere et bæredygtigt tilbagevendende
samarbejde mellem foreningerne og erhvervsskolen, hvor bevægelse og idræt forankres som en fast del af
hverdagen. Indsatsen indgår både i handleplanen for mental sundhed og handleplanen for fysisk aktivitet.
Facilitere brobygning, der understøtter fortsat træning
I forbindelse med afslutning af genoptræning, rehabilitering og forebyggelsesindsatser på Kildegården
Genoptræning og Forebyggelsescentret opfordres borgerne til at fortsætte med træning på egen hånd.
Formålet er at vedligeholde og forbedre det fysiske funktionsniveau samt holde fast i gode motionsvaner.
Mange borgere fortsætter med at træne i Senioridræt eller opsøger selv nye træningsmuligheder, men der
er flere, der har brug for vejledning og støtte for at komme videre i et træningstilbud. Det er eksempelvis
ældre borgere, der har brug for træning på små hold, yngre voksne, der ikke er vant til at dyrke motion,
borgere, der er socialt udsatte. Gladsaxe Kommune ønsker, i samarbejde med relevante aktører, at udvikle
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indsatser, der kan facilitere brobygning fra de kommunale tilbud indenfor genoptræning, rehabilitering og
forebyggelse til træningstilbud drevet af frivillige, idrætstilbud og/eller patientforeninger.
Motivere til mere bevægelse for beboerne på Nybrogård
På Bostedet Nybrogård, som er et døgndækket botilbuddet for borgere med psykosociale handicaps, er der
gode fysiske rammer for at være fysisk aktiv, herunder fitnesslokale, naturområder i nærområdet og på
matriklen. Der er dagligt tilbud om bevægelse på Nybrogård, både individuelt og i grupper. Nybrogård
oplever imidlertid udfordringer i forhold til at motivere og fastholde beboerne i aktiviteterne. Samtidig er
der stor opmærksomhed på, at beboerne vil have gavn af at bevæge sig mere i deres dagligdag. Gladsaxe
Kommune har derfor et ønske om at udvikle en indsats, der motiverer til mere bevægelse for beboerne.
Indsatsen skal tage udgangspunkt i inddragende processer med ledelse og nøglemedarbejdere samt
udvalgte beboere, der skal udvikle og pege på konkrete muligheder og tiltag for at skabe en
bevægelseskultur. Samtidig efterspørges inspiration og mere viden fra andre tilsvarende bosteder, der kan
understøtte de nævnte processer. Idet der ses en tydelig social gradient for fysisk aktivitetsniveau blandt
borgere med psykiske sygdomme, og da psykisk sårbare har særligt brug for støtte, forventes indsatsen at
skabe mere lighed i sundhed, gennem flere fysisk aktive beboere på Nybrogård.
Skabe rammer for mere bevægelse ved plejeboligerne
I Gladsaxe Kommune er der et stort og ikke fuldt udnyttet potentiale i at inddrage og udvikle faciliteter og
grønne områder ved plejeboligerne til at skabe mere bevægelse ikke blot blandt beboerne i plejeboligerne
men også for en bred målgruppe af borgere, der lever og bor i nærmiljøet. Gennem sunde motionsvaner
blandt ældre skaber vi samtidig grundlag for øget livskvalitet og forbedrer deres muligheder for at klare sig
selv i hverdagen. Derfor ønsker kommunen igennem inddragende processer at afdække og afprøve
mulighederne for at skabe mere bevægelse blandt beboere på og borgere omkring plejeboligerne i
Gladsaxe. I første omgang udvikler og afprøver vi indsatsen omkring Rosenlund Plejeboliger med henblik på
at opnå erfaringer, der kan anvendes i en videre udrulning til kommunens øvrige plejeboliger.
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gladsaxe.dk/sundhedspolitik
Telefon: 39 57 50 00
Mail: ssf@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst og velfærd.
Sundhedspolitikken udspringer af Gladsaxestrategiens mål om
sundhed og trivsel hele livet, der kobler sig til FN’s verdensmål
om sundhed og trivsel samt partnerskaber for handling.
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