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Forord
Hvidovre er børnene og familiernes by. En levende og imødekommende kommune, der er ken-
detegnet ved et rigt og varieret kultur-, fritids- og foreningsliv, der rummer en mangfoldighed af 
tilbud til hele familien - lige fra fritidsaktiviteter i børnehøjde; idræt for både bredden, eliten og 
borgere med særlige behov; til oplevelser, der vækker fordybelse og refleksion. 

Kultur- og fritidsområdet er på den måde en adgangsbillet til både motion, læring og ikke mindst 
oplevelser i fællesskab, og kulturen spiller derfor en utrolig vigtig rolle for borgernes fysiske 
sundhed, trivsel og mentale helbred. 

Med den nye kultur- og fritidspolitik ønsker vi at skabe de bedste rammer for kulturen, idrætten 
og fritidslivet. Vi har opstillet en række klare visioner, der skal optimere kultur- og fritidsområdets 
faciliteter over de kommende år og herigennem sikre de bedste tilbud til borgerne – og bidrage til 
sundhed og trivsel.   

En af politikkens vigtigste visioner er derfor, at ingen ufrivilligt må stå udenfor, og vi arbejder på 
forskellige måder med at inddrage børn, unge og voksne i fællesskabet. Dette gør vi f.eks. ved at 
give tilskud til foreningskontingenter til børn fra familier med begrænset økonomi, ved at søsætte 
store, sociale fællesaktiviteter rundt omkring i kommunen og ved at etablere digitale mødesteder, 
hvor borgere kan få kontakt og udvikle venskaber og interessefællesskaber.  

Politikkens forskellige målsætninger og visioner springer alle ud fra fire tematiske pejlemærker, 
der blev indviet i den foregående kultur- og fritidspolitik, og som vi har valgt at genbruge:

Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere
Vi vil udvikle talenter
Vi vil udvise mod og gå nye veje
Vi vil understøtte begejstring

Temaerne sætter kursen for indsatsområderne på kultur- og fritidsområdet de næste år frem og 
indgår implicit i de følgende emner og kapitler. I tillæg til denne politik vil der i nærmeste fremtid 
desuden blive udarbejdet en selvstændig eliteidrætspolitik.
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I politikken lægger vi også fortsat op til, at fremtidens kultur- og fritidstilbud udarbejdes i tæt 
dialog og samarbejde med borgerne. Det samme princip har vi benyttet under arbejdet med 
politikken, der blandt andet er blevet til på baggrund af borgerbidrag indsamlet på et offentligt 
dialogmøde. Politikkens indhold er derfor i høj grad udvalgt og formuleret af kommunens egne 
borgere.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde aktivt med FN’s 17 aktuelle verdensmål for bære-
dygtig udvikling, og kultur- og fritidsområdets potentialer understøtter netop op til flere af disse. 
Politikken berører således både sikring af sundhed og trivsel for alle aldersgrupper, reducering af 
ulighed, understøttelse af inklusion samt fremmelse af alles muligheder for livslang læring.   

Vi håber, at politikken vil inspirere og vise vej, men også danne grobund for konstruktive debatter 
blandt kommunens kulturaktører, institutioner, foreninger og borgere. Trends på kultur- og fri-
tidsområdet ændrer sig løbende, og indsatsområder og tilbud må tilpasses og justeres. Politikken 
skal derfor ikke ses som et statisk dokument, men et dynamisk værktøj, der viser en retning for 
videreudviklingen af kultur-, fritids- og idrætsområdet. Politikken lever først rigtigt, når den får 
egne ben at gå på og løbende tages op til debat.     

Rigtig god læselyst.

Helle Adelborg  Maria Durhuus
Borgmester   Formand for Kultur- og Fritidsudvalget   
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Læring, dannelse og refleksion
Det er ikke kun på skolebænken vi lærer og udvikler os, men i lige så høj grad i mødet med kunst 
og kultur; på biblioteket, i teatret og på museet, mens aftenskoler og folkeoplysende aktivite-
ter åbner dørene for en endeløs verden af bevægelse, idræt og uanede aktivitetsmuligheder, der 
giver rum til dialog og udvikling. Vi vil tilbyde oplevelser af høj kvalitet; styrke vores faciliteter 
og skabe de bedst mulige vilkår for frivillige ledere og trænere. På den måde sikrer vi borgernes 
mulighed for læring og sørger samtidig for, at talenterne har de rette rum til at udvikle sig – både 
inden for idræt og kultur. Samtidig understøtter vi FN’s verdensmål om fremmelse af alles mulig-
heder for livslang læring.      
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Giv plads til talenterne
Hvidovre Kommune ønsker at skabe de mest frugtbare rammer for talentudvikling inden for både 
idræt, kunst og kultur. Talent skabes ved en vedholdende dyrkelse af en given aktivitet, og vi vil 
derfor både sikre kvaliteten i kommunens forskellige faciliteter og gejsten hos de mange dygtige 
undervisere, trænere, frivillige og udøvere, så vi fastholder motivationen og engagementet hos 
de kommende talenter. 

Formidling af kulturarven og den lokale identitet
Hvidovre har en unik historie og er en vigtig del af Danmarkshistorien og fortællingen om for-
stadskulturen. Historien om Hvidovre er samtidig fortællingen om en lokal identitet, som bliver 
ved med at formes og udvikle sig i nye retninger. Vi tror på, at en stærk historieformidling også 
giver en stærk og mangfoldig lokalidentitet, og vi vil derfor gøre formidlingen af Hvidovres og 
forstædernes historie tilgængelig og nærværende for borgerne. Dette vil vi blandt andet gøre ved 
at synliggøre lokalhistorien via udstillinger og inddragende formidling på gadeplan. 
Vi vil desuden indgå tætte samarbejdsrelationer med nabokommunernes kulturinstitutioner og 
herigennem styrke den overordnede fortælling om vestegnen og forstæderne; f.eks. via store, 
fælles kulturevents som den årligt tilbagevendende Vestegnens Kulturuge.

Kultur i hverdagen
Kulturoplevelser - uanset om det er musik; litteratur; film eller noget helt fjerde – kan stimulere 
vores sanser, udvide vores horisont og berige vores fantasi. Det skaber oplevelser vi kan være 
fælles om, og på den måde give rum til samtale og styrke den fælles, lokale identitet. Vi vil derfor 
arbejde for, at det skal være nemt og fleksibelt for borgere i alle aldre og funktionsniveauer at 
opleve kultur i deres hverdag. Dette vil vi blandt andet gøre ved at skabe flere synlige kulturople-
velser og events i det åbne byrum, som borgerne let kan deltage i. Vi gør det desuden muligt for 
borgere at komme på biblioteket når det passer dem – også uden for almindelig åbningstid.   

Kultur i undervisningen
Vi ønsker at styrke samarbejdet med skoler og institutioner, så kulturen kan supplere og under-
støtte den almene undervisning. Forløb og aktiviteter på biblioteket, på teatret eller på museet 
kan skabe nye, sjove og uventede erfaringer. Via samarbejder med skoler, institutioner og for-
eninger kan vi supplere undervisningen med relevante, anderledes og lærerige oplevelser for 
børn og unge, og understøtte deres energi og kreativitet - eksempelvis via kreative og udviklende 
forløb af højt fagligt niveau på den kommunale Musik- og Billedskole samt Hvidovre Dramaskole 
under Teater Vestvolden.  
Kultur- og fritidsaktiviteter skal desuden supplere integrationsindsatsen, og vi vil derfor arbejde 
for, at kommunens palet af oplevelser og aktiviteter inkluderer børn, unge og voksne med vidt 
forskellige baggrunde og behov. 
Kulturoplevelser skabes desuden i samarbejde med foreninger og aftenskoler, da disse i høj grad 
er med til at udbrede forståelsen af det aktive medborgerskab i lokalsamfundet.

5



Fysisk og mental sundhed
Kulturoplevelser, fritidsaktiviteter og dyrkelse af motion og idræt styrker borgernes fysiske og 
mentale sundhed. Vi vil gennem stærke samarbejder med foreninger, institutioner og skoler 
tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter, og på den måde sikre de bedste rammer for borgernes 
fysiske og mentale velvære. Ensomhed opleves som et stigende problem for flere borgere, 
og vi vil derfor styrke deres muligheder for at blive inddraget i fællesskaber; enten gennem 
foreningslivet eller via deltagelse i kulturoplevelser sammen med andre. Herigennem understøtter 
vi FN’s verdensmål om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.  

6



Fokus på sundhed på kommunale faciliteter
De kommunale kultur- og idrætsfaciliteter skal så vidt muligt fremstå som gode eksempler over 
for kommunens borgere og derfor have fokus på forskellige sundhedstiltag; vi tilbyder derfor 
sunde måltider og snacks i kantiner og cafeer, og de kommunale faciliteter og udendørsområder 
er røgfri. 

Fællesskabsopbyggende oplevelser
Vi ønsker at styrke borgernes fysiske sundhed gennem et varieret udbud af aktiviteter, der for-
drer bevægelse og motion. Samtidig ønsker vi at understøtte borgernes generelle livskvalitet ved 
at muliggøre deltagelse i fællesskabsopbyggende aktiviteter, der modvirker ensomhed og højner 
trivslen. Foreningslivet er en hjørnesten i dette arbejde, og vi vil derfor arbejde på at skabe de 
bedste rammer for de dygtige og hårdtarbejdende ledere, trænere og frivillige i foreningslivet, så 
vi kan styrke og videreudvikle kommunens omfangsrige foreningsområde. 
Vi vil søsætte flere fællesarrangementer rundt omkring i byen som fællesspisninger; brætspils-ca-
feer; open-air film, udendørs koncerter og aktiviteter via bevægelse og idræt og herigennem ska-
be store, samlende oplevelser, hvor borgerne kommer hinanden ved og oplever et sammenhold i 
fællesskabet. 

Digitalt mødested
For at understøtte arbejdet med borgernes mentale trivsel vil vi desuden gøre det let og oversku-
eligt for kommunens borgere selv at finde fællesskaber og sociale netværk. Derfor fortsætter vi 
samarbejdet med webportalen Boblberg, hvorigennem brugere kan komme i kontakt med andre; 
dele interesser og søge efter nye bekendtskaber. 

Sunde kultur- og idrætsoplevelser mod stress
Ophold og gåture i parken; aktiviteter i vandet og løb langs Vestvolden har ikke bare positive ind-
virkninger på kondien og motionen, men modvirker også den stress, som et moderne og hektisk 
liv kan forårsage. På samme måde kan kulturoplevelser skabe intime rum til refleksion og give 
den nødvendige ro og eftertænksomhed i en hektisk hverdag. Vi vil øge synligheden af og til-
gængeligheden til de grønne områder og gennem forskellige kulturtilbud søsætte aktiviteter, der 
styrker det mentale helbred; f.eks. via særlige forløb på biblioteket målrettet stressramte. 
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Natur, byrum og faciliteter
Vi vil sikre at vores borgere og foreninger har de bedst mulige faciliteter til rådighed, og vi vil 
optimere brugen af kommunens lokaler og anlæg. Dette involverer også en øget synlighed af de 
fysiske faciliteter såvel som det åbne byrum og arealer i naturen. Når vi anlægger nye facilite-
ter og vedligeholder de eksisterende, vil vi så vidt muligt prioritere miljøvenlige og bæredygtige 
løsninger, så vi herigennem underbygger FN’s verdensmål om at bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser samt gøre byer og lokalsamfund bæredygtige.
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Byen som motionsrum
Byrummet byder med sine mange forskelligartede arealer, torve og bygninger på områder, der 
kan udnyttes til motion, leg og bevægelse. Ofte er byen blot en passiv kulisse for vores daglige 
gøremål, når vi skal fra ét sted til et andet; men vi vil åbne byen og invitere borgerne til at bruge 
den på nye kreative måder. På den måde vil vi udvide byens udnyttelsesmuligheder; indbyde til 
sund motion og bevægelse og få folk til at se på vores by på en ny måde. For at understøtte det-
te vil vi blandt andet etablere udstyr til ophold og motion udendørs og synliggøre stier og ruter 
via synlige afmærkninger. Vi vil også arbejde på at etablere motionsudstyr og aktiviteter i byrum-
met samt i og omkring idrætsinstitutionerne og havneområdet, så besøgende forældre, der har 
fulgt deres børn til træning, kan udnytte ventetiden med fysisk aktivitet. 

Kommunens faciliteter skal være synlige og lettilgængelige
Vi vil sikre, at borgerne har overblik over kommunens mange gode faciliteter, og at de anvendes 
på den bedste og mest fleksible måde. Derfor vil vi videreudvikle vores eksisterende oversigter 
over faciliteter i kommunen, så borgerne kan få et lettilgængeligt og overskueligt overblik over 
udendørs faciliteter som motionsruter; cykelbaner; legepladser; bålpladser, bænke, shelters mm. 
når de er på farten – bl.a. som en videreudvikling af den eksisterende smartphone-app Mit Hvid-
ovre. 

Vi vil effektivisere og optimere lokalebrugen 
Kommunens foreningsportal sikrer nem adgang til lån af lokaler og anlæg. Vi vil arbejde på at 
videreudvikle bookingsystemet; så det f.eks. bliver muligt for brugere at afmelde bookinger, så 
ubrugte lokaler kan anvendes af andre og brugen dermed effektiveres. 
Fordeling af faciliteter og lokaler bør stadig så vidt muligt være brugerstyret, så brugernes egne 
behov imødekommes bedst muligt. For at understøtte dette vil vi igangsætte digital registrering 
af lokale- og anlægsbrugen, så brugen automatisk registreres og data efterfølgende kan analyse-
res og medføre mere effektiv fordeling og udnyttelse af lokaler og faciliteter. 
Vi vil desuden arbejde for multianvendelse og udnyttelse af lokaler til anden brug end hvad de 
oprindeligt var tiltænkt; f.eks. gennem mulig brug af undervisningslokaler og institutionsbygning-
er om aftenen, hvor de alligevel står tomme.

Vi vil følge med tiden
Vi vil være fremadskuende og sikre aktualiteten i de faciliteter vi tilbyder og konstant undersø-
ge, om vi lever op til borgernes og foreningernes behov og efterspørgsel. Dette vil vi sikre via en 
løbende dialog med brugerne. Nye faciliteter kunne eksempelvis inkludere skaterbaner, aktivitets-
stationer ved stranden eller lignende. 
Når vi investerer i nye anlæg eller vedligeholder de eksisterende, vil vi eftersøge den bedste kva-
litet, men samtidig så vidt muligt sikre, at de valgte løsninger er både klimabevidste, brugervenli-
ge og tilgængelige. 
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Foreningslivet
Foreningslivet er en af de vigtigste hjørnesten på kultur- og fritidsområdet. Foreningslivet danner 
ramme for alsidige folkeoplysende aktiviteter, fremmer integrationen og understøtter borgernes 
udvikling, læring og dannelse. Som foreningsmedlem er man en del af noget større, der giver 
fællesskabsfølelse og sammenhold. Men foreningslivet forpligter, og området er afhængig af 
frivillige kræfter, dygtige ledere og engagerede medlemmer. Vi vil derfor arbejde for at skabe de 
mest attraktive vilkår for det frivillige foreningsliv ved at optimere vores faciliteter og brugen af 
dem; synliggøre kommunens forskellige tilskudsmuligheder og facilitere samarbejder, netværk og 
vidensdeling på tværs af foreningerne, så de samlede ressourcer bringes i spil og udnyttes bedst 
muligt. 

Samtidig mener vi, at foreningerne har del i det sociale ansvar der ligger i at aktivere og inddra-
ge de borgere, der gerne vil, men af forskellige årsager ikke kan eller har overskud til at deltage 
i foreningslivet. Vi vil derfor på forskellige måder samarbejde med foreningerne og de frivillige 
om at få flere borgere inddraget i foreningslivet. Vi vil desuden understøtte samarbejdet blandt 
foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler og på den måde underbygge FN’s 
verdensmål om at fremme trivslen for alle aldersgrupper; skabe lige adgang til læring samt at 
reducere ulighed. 
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Gode rammer og vilkår for de frivillige
Vi vil sikre motivationen og engagementet hos Hvidovres mange frivillige kræfter og understøt-
te, at endnu flere borgere engagerer sig i foreningslivets forpligtende fællesskaber. Vi vil herun-
der sikre en gennemskuelig og tilgængelig administration af foreningsområdet; det skal være så 
nemt som muligt at oprette nye foreninger, søge råd og vejledning samt ansøge om forskellige 
former for tilskud.
Hvidovre Kommune har desuden en lang og god tradition med at hylde de frivillige ledere og træ-
nere på foreningsområdet; dette skal vi fortsætte med. 

Dialog og samarbejde med foreninger
Vi vil understøtte en forsat god og åben dialog med Hvidovres foreninger; blandt andet gennem 
vores digitale Foreningsportal. Vi vil desuden arbejde på at videreudvikle en fælles kommunikati-
onsplatform, der kan danne grundlag for debatter og vidensdeling mellem klubber og foreninger, 
så disse herigennem kan hjælpe hinanden og trække på hinandens ressourcer og erfaringer.  

Tilbud for alle – alle skal kunne være med
Kommunens kultur- og fritidstilbud skal være for alle. Ingen skal stå ufrivilligt uden for, og alle 
skal have ret til et rigt og indholdsrigt fritidsliv. Dette sikrer vi blandt andet ved hjælp af Fritids-
pas-ordningen, hvorigennem forældre med begrænset økonomi let og overskueligt kan ansøge 
om tilskud til deres børns fritidsaktiviteter, samt Den Fælleskommunale Idrætspulje. Hvidovre 
Musikskole tilbyder ligeledes fripladser, hvor alle - uanset baggrund - kan være med.

Vi ønsker også at styrke tilgængeligheden til kommunens faciliteter, så handicappede sikres ad-
gang. Vi vil i samarbejde med kommunens foreningsliv desuden arbejde for, at handicappede og 
brugere med særlige behov inkluderes i foreningslivets mange forskellige aktiviteter. 

Mens vi ønsker at styrke foreningsområdet, stiller vi samtidig krav tilbage; vi mener nemlig, at 
foreningerne har et socialt medansvar over for de af kommunens borgere, der har brug for en 
hjælpende hånd for at komme ind i foreningslivet. Vi vil stille krav til foreningerne om at tilbyde 
aktiviteter og yde en ekstra indsats over for brugere med særlige behov – f.eks. ved at indgå 
samarbejder om særlige aktiviteter og lignende under Fritidspas-ordningen.
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Oplevelser og events 
Vi vil sikre, at de kommunale kulturtilbud og oplevelser er af høj kvalitet. Samtidig vil vi arbejde 
på at styrke kommunikationen, så det bliver lettere og mere overskueligt at finde information om 
tilbuddene. For at sikre, at tilbuddene forbliver relevante og væsentlige, vil vi sørge for, at bor-
gerne selv inddrages i arbejdet med at udvikle og udvælge tilbuddene; f.eks. via borgerdrevne 
råd.        
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Øget kommunikation og synlighed omkring aktiviteter i kommunen
Vi vil arbejde på en mere tydelig og målrettet synliggørelse af de mange forskellige tilbud og akti-
viteter, der skabes i kommunen. Vi vil være synlige i medierne og i byrummet og være på forkant 
med de teknologiske muligheder, så vi kan være til stede dér, hvor borgerne og brugerne er. Vi 
vil derfor arbejde på at videreudvikle eksisterende hjemmesideløsninger, smartphone-appen Mit 
Hvidovre og lignende platforme, så de er aktuelle, tidssvarende og relevante for borgerne. 

De uventede oplevelser – lige rundt om næste gadehjørne
Vi vil gøre byrummet til et sted, hvor borgerne kan få en uventet kulturoplevelse. Det skal være 
muligt at støde på kunst og kultur hvor man måske ikke venter det; i byrummet og i de kom-
munale faciliteter. De spontane kulturmøder i byrummet kan både inkludere kunstudstillinger og 
udsmykninger samt pop-up koncerter, filmforevisninger o.l. F.eks. ved hjælp af en kulturbus, der 
kører rundt med forskellige former for kulturoplevelser og aktiviteter forskellige steder i Byen.
HvidovreBibliotekerne vil tilbyde formidlingsprojekter, hvor det mobile bibliotek rykker ud i byen 
med udvalgte bøger til udlån.

Tilbud af høj kvalitet
Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af de kultur- og fritidstilbud, vi tilbyder borgerne. 
Vi vil konstant forsøge at forny og udvikle tilbuddene og skabe oplevelser af høj kvalitet. Det er 
vigtigt at tilbuddene forbliver relevante over for borgerne, og at vi kan levere de tilbud, der ef-
terspørges. Samtidig skal vi tænke ud af boksen, så vi kan tilbyde borgerne nye, uventede op-
levelser. Vi vil understøtte et bredt samarbejde på tværs af kommunens institutioner, aktører og 
foreninger i forbindelse med udviklingen af både mindre og større aktiviteter, events, festivaler og 
lignende, så vi på den måde kan trække på hinandens ressourcer, viden og specialiserede kompe-
tencer. 

Borgerinddragelse i fokus
Vi vil desuden fortsat sørge for at inddrage borgerne i den løbende udvikling af de kommunale 
kultur- og fritidstilbud. Det er borgerne, der er i centrum for tilbuddene, og derfor er det vigtigt, 
at borgerne har medbestemmelse og indflydelse. Dette vil vi for det første muliggøre gennem 
deltagelse i kommunens mange forskellige borgerdrevne råd og udvalg, men også ved at sikre en 
åben dør til dialog med kommunen, så man som borger altid hurtigt og nemt kan kontakte admi-
nistrationen, hvis man har en god idé. Dette kan realiseres via Facebook eller lignende kommuni-
kationskanaler, som borgerne allerede kender og benytter.     
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Udarbejdet af: 
Center for Kultur og Fritid
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
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