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Dette 

fokusområde skal 

øge trivslen for 

børn og unge 

gennem tilbud og 

brobygning til et 

aktivt liv i 

kommunens 

kultur-, idræts- og 

fritidsfællesskaber. 

Det skal mindske 

behovet for 

specialtilbud og 

understøtte ”det 

gode børneliv” 

 

Dette 

fokusområde skal 

fremme 

anerkendelsen af 

frivillige og styrke 

de forpligtende 

fællesskaber. 

Indsatserne skal 

mindske det 

administrative 

bøvl og hjælpe 

foreningerne til at 

få fat på nye 

målgrupper 

gennem fleksible 

tilbud  

 

Dette 

fokusområde 

understøtter 

kultur- og 

foreningslivets 

rolle i løsningen af 

aktuelle 

velfærdsopgaver. 

Det handler om 

forslag til hvordan 

fællesskab og 

aktivitet kan øge 

livskvaliteten for 

sårbare borgere i 

alle aldre 

 

Dette 

fokusområde skal 

fremme 

nytænkning af 

kulturområdet og 

fremme 

samarbejdet om at 

skabe oplevelser 

for borgerne. 

Desuden skal 

kendskabet til 

kommunens 

mange 

permanente 

oplevelser øges 
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1 Fokusområde: Et godt sted at vokse op 

Indsats: Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde med skoler og dagtilbud 
(fortsat) 
 
Mål: At alle børn i et kommunalt skole- og dagtilbud og deres forældre kender til de muligheder, som kultur, fritids- 
og idrætsområdet tilbyder. Målet understøtter byrådets 2030-mål 3.1: Furesømodellen for det gode børneliv og mål 
5.2: Foreninger spiller en nøglerolle 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Styrke fokus på at få de 
kommunale kulturtilbud bredt 
ud til alle skoler i kommunen. 

- Gennemførelse af ”Mere musik i 
skolen” på fire skoler, der ikke tidligere 
har benyttet musikskolens tilbud. Dette 
sker med støtte fra byrådets 
ekstrabevilling. 
- Alle kommunale kulturtilbud er synlige 
på en relevant digital platform – fx 
skoletjenesten.dk eller furesoe.dk 

2023 - 2024 CDS / Musikskolen, 
Kulturledere / 
Kulturkonsulent / 
CBM  

 

Furesø Fritidsvejledning 
afholder 5-10 skolemøder eller 
oplæg årligt samt udsender 2-3 
informationsopslag årligt om 
Fritidsvejledningen, Sjov Lørdag, 
sommerferieaktiviteter etc. til 
fagpersonale. 

Henvendelser til Furesø 
Fritidsvejledning fra ti nye lærere fra 
alle syv folkeskoler i kommunen. 

2023 - 2024 FV, CDS  
 

 

Skabe en fælles platform, med 
inspiration fra biblioteket, hvor 
daginstitutioner og dagplejer 
fremover kan finde samtlige 
gratis kommunale tilbud. 

Mindst 10 forskellige daginstitutioner 
og/eller dagplejere har benyttet et af de 
gratis kommunale tilbud inden for et år. 
 

2023 - 2024 CBK, CDS  
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2 Fokusområde: Et godt sted at vokse op 

Indsats: Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge (fortsat) 
 
Mål: At unge i Furesø har mulighed for at indgå i lokale fællesskaber uden for det etablerede foreningsliv. Målet 
understøtter byrådets 2030-mål 3.1: Furesømodellen for det gode børneliv og 4.3: Attraktive ungemiljøer 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere / 
tovholder 

Status 

Skabe et mødested for unge 
piger (13-16 år) i eller omkring 
Farum Midtpunkt. Fokus 
lægges på igangsættelse af 
aktiviteter og sikre 
kommunikation til relevante 
målgrupper både internt og 
eksternt. 

At unge piger har et sted at mødes med 
jævnaldrende minimum en gang om 
ugen og være fælles om nogle 
aktiviteter. 

2023 - 2024 CBK, JC, Farum 
Kulturhus, Farum 
Midtpunkt, 
Nordsjællands politi, 
Ungdomsskolen 
 

 
 

Sikre at flere bruger 
Ungekulturhuset (UKH) gennem 
samarbejde med skolerne og 
fremme tilgængeligheden. 
 

- UKH besøger alle udskolingsklasser 
minimum én gang årligt. 
- Sikre to faste ugentlige åbningsdage  
- Der er gennemsnitligt 200 unge 
besøgende i UKH om måneden. 
- To faste opslag på instagram og 
Facebook om ugen og dertil en stigning 
på 10 pct. i antallet af følgere begge 
steder i 2024. 

2023 - 2024 CBK & FUP & JC/ 
Ungekulturkoordinator 

 

At danne rammen om en 
kulturfestival for unge, som 
tiltrækker et bredt udsnit af 
Furesøs unge  

- Involvering af minimum 50 frivillige 
unge i afholdelsen af RÅ Festival 2023 
- Minimum 100 unge deltagere fra 
Furesø 
- 10 nye, engagerede unge 
kulturskabere, der har lyst at engagere 
sig i UKH og/eller FUP 

2023  CBK & Musikskolen, 
Ungdomsskolen & 
Galaksen & FUP & FFE/ 
Ungekulturkoordinator 
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3 Fokusområde: Et godt sted at vokse op 

Indsats: Støtte selvorganiseret aktivitet i samspil med foreningslivet (ny indsats) 
 
Mål: At børn i Furesø kan dyrke deres fritidsinteresser både i og udenfor foreningslivet. Målet understøtter byrådets 
2030-mål 3.1: Furesømodellen for det gode børneliv og 5.2: Foreninger spiller en nøglerolle 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Åbent hus med drop-in træning 
(for børn og deres familie), så 
børn og deres familie kan blive 
introduceret til en bred vifte af 
kommunens foreninger, og 
bliver motiveret til at blive mere 
aktive. 

2 åbent hus aktiviteter afholdt i 
samarbejde med minimum 3 
foreninger.  
Minimum 50 besøgende ved hvert 
åbent hus. 

2023 CBK / foreninger  
 

 

Udarbejdelse af 
klistermærkeruter som bl.a. kan 
bruges af foreningernes 
børnehold og til 
selvorganiserede aktiviteter. 

10 klistermærkeruter ved de store 
idrætsanlæg. 
5 ”tests” af ruterne i samarbejde med 
foreninger eller borgere. 

2024 CBK / foreninger 
 

 

Formidle eksisterende 
udearealer og faciliteter, der 
understøtter bevægelse og 
udendørsaktiviteter for borgere 
i Furesø Kommune. 

Kortmateriale om udearealer og 
faciliteter ligger tilgængeligt på 
furesoe.dk.  

2023-2024 CBK/CBM 
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4 Fokusområde: Frivillighed og nye aktiviteter 

Indsats: Støtte foreninger i at udvikle fleksible tilbud, der gør det attraktivt at deltage i foreningslivet (ny indsats) 
 
Mål: Gøre foreningsaktiviteter tilgængelige for borgere i en travl hverdag. Målet understøtter byrådets 2030-mål 3.1: 
Furesømodellen for det gode børneliv og 5.2: Foreninger spiller en nøglerolle 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Udvikling af aktiviteter for hele 
familien – blandt andet som en 
del af sommerferieaktiviteterne 

Der er igangsat 2-3 pilotprojekter med 
udvalgte foreninger. 

2023 - 2024 Foreninger 
Tovholdere afventer 
 

 
 

Udvikle fleksible medlemskaber 
i samarbejde med foreninger i 
Furesø Kommune. 
 

Fem foreninger udbyder fleksible 
medlemskaber. 

2023 - 2024 DGI 
DIF 
Lokale foreninger 
 

 

Kampagnen ”Mens du venter på 
dit barn”: Formidling af 
foreningstilbud og 
træningsmuligheder ved idræts- 
og kulturanlæg til de ventende 
forældre, så de kan træne eller 
tilmelde sig foreningsaktivitet. 
 

Der er oversigter over foreningstilbud 
og træningsmuligheder på info-skærme, 
plakater, foldere, videoer med 
inspiration til bevægelse og evt. 
foreningsmedlemskab. 
 
 

2023 - 2024 Idræts- og 
kulturinstitutioner i 
kommunen. 
Brugergrupper ved 
de store 
idrætsanlæg 
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5 Fokusområde: Frivillighed og nye aktiviteter 

Indsats: Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og udenfor foreningslivet (fortsættes) 
 
Mål: Styrke anerkendelsen af de frivillige i Furesø Kommune. Målet understøtter byrådets 2030-mål 5.2: Foreninger 
spiller en nøglerolle og 5.3: Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Fremme de ’gode historier’ om 
frivillighed i Furesø Kommune. 

En gang om måneden laves en 
artikel/opslag om frivillighed på 
skiftende platforme. 

2023 - 2024 CBK 
 

 
 

Der laves en ny struktur for 
anerkendelse og uddeling af 
priser. 
 

Der er udarbejdet en fast model for, 
hvad der skal være. 
Der afvikles ét arrangement årligt. 
Første gang i 2023. 

2023 - 2024 CBK, Task force 
KFI 
FOU 
 

 

Mindske det administrative bøvl 
for foreningerne gennem dialog 
med Task Forcen. 

Der er afviklet 1-2 møder om emnet og 
identificeret op til fem områder, hvor 
de frivilliges arbejde kan gøres 
nemmere. 
 

2023 - 2024 CBK, Task force 
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6 Fokusområde: Frivillighed og nye aktiviteter 

Indsats: Fremme samarbejder internt mellem foreningerne samt mellem foreninger, selvorganiserede og kommunen 
(ny indsats) 
 
Mål: Understøtte samarbejdet mellem foreninger. Målet understøtter byrådets 2030-mål 5.2: Foreninger spiller en 
nøglerolle og 5.3: Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Frivilligcenter Furesø 
understøtter Folkeoplysende 
Foreninger i Furesø.  

Opgavefordeling mellem Frivilligcenter 
og forvaltning er afklaret – og 
indarbejdet i kommunikationen på de 
relevante platforme, så foreninger har 
let adgang til og overblik over de 
eksisterende støttefunktioner. 

2023 - 2024 Foreninger 
Frivilligcentret 
Borgere 
Skoler 

 
 

Renovering af Furesøbad. 
 

Faciliteterne skal understøtte nutidig 
foreningsaktivitet i og på området 
samtidig med, at den selvorganiserede 
aktivitet skal understøttes.   

2023 og frem Brugere af 
Furesøbad 
CKEA 
KFI 
 

 

Workshop om hvilke 
udfordringer foreningerne 
møder som rollemodeller og 
opdragere i dag 

Finde de 5 - 10 udfordringer som volder 
mest besvær samt hvad der evt. kan 
gøres for at lette disse. 

2024 CBK 
FOU 
Samråd 
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7 Fokusområde: Stærke fællesskaber og livskvalitet 

Indsats:  Udvikle målrettede tilbud, der øger livskvaliteten i samarbejde med aktører i og udenfor kommunen 
 
Mål: Sikre aktiviteter der har fokus på at fremme livskvaliteten. Målet understøtter byrådets 2030-mål 3.5: Stærke 
fællesskaber og færre ensomme ældre og 5.2: Foreninger spiller en nøglerolle   
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Kreative skriveforløb for sårbare 
og ledige borgere afvikles i 
foråret 2023 med fokus på 
muligheden for at fortsætte 
tilbuddet efter projektperioden 

- Afvikling af sidste skriveforløb med 
forfatterskolen PS i foråret 2023 med 
høj deltagelse 
- Afklaring af om tilbuddet kan 
fortsættes indenfor bibliotekets egne 
rammer 

2023 Furesø Bibliotek, 
Jobcenter, 
Fontænehuset, CBV, 
Forfatterskolen PS 

 

Forankring af Jump4fun, når 
projektaftalen udløber i 2024. 

At Jump4fun-konceptet forankres i to 
frivillige foreninger, når 
samarbejdsaftalen med DGI 
Nordsjælland udløber. 

2024 DGI Nordsjælland, 
CBV 
 

 

Igangsættelse af et målrettet 
arbejde for at fremme 
samarbejdet med foreninger 
om velfærdsopgaver inden for 
sundhed, genoptræning, 
aktiviteter for ældre og 
inklusion af udfordrede børn. 

Der foreligger en model for et sådant 
samarbejde. 

2023 CBK, CBV, CDSF, CSS, 
FOU, foreninger og 
Frivilligcenter 
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8 Fokusområde: Stærke fællesskaber og livskvalitet 

Indsats: Støtte tiltag fra foreninger og kulturinstitutioner, der har fokus på borgere med særlige behov 
 
Mål: At øge udbuddet af aktiviteter for borgere med særlige behov. Målet understøtter byrådets 2030-mål 3.1: 
Furesømodellen for det gode børneliv, 5.1. Kulturhuse med flere aktive brugere og 5.2. Foreninger spiller en nøglerolle.  
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere / 
tovholder 

Status 

Gennemførelse af guidet 
fælleslæsning både for sårbare unge 
og voksne.  
 
  

- Afvikling af guidet fælleslæsning 
for sårbare unge i samarbejde med 
Kulturmetropolen 
- Afvikling af fælleslæsning for 
sårbare voksne indenfor 
bibliotekets egne rammer 

2023 - 2024 Furesø Biblioteker, 
ungdomsskolen,  
Kulturmetropolen 
 

 

Videreudvikling af Galaksens 
Borgerscene for nye, udsatte 
målgrupper 

Afvikling af et forløb i 2023 med 
henblik på at afdække behov, 
interesse og effekt 

2023 Galaksen 
 

 

Udarbejde en rapport i samarbejde 
med FOU med resultater og 
anbefalinger til Furesø Kommunes 
fremtidige arbejde med at 
understøtte foreninger, der tilbyder 
aktiviteter for borgere med langvarig 
fysisk, mental, intellektuel eller 
sansemæssig funktionsnedsættelse.  

At der foreligger konkrete forslag 
til, hvordan vi i Furesø Kommune 
fremover arbejder med aktiviteter 
for borgere med et handicap, 
herunder rammer for 
lokalefordeling.  

2023 CBV, Specialsport, FOU 
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9 Fokusområde: Stærke fællesskaber og livskvalitet 

Indsats: Udvikle og støtte nye partnerskaber for at forebygge ensomhed 
 
Mål: At indgå i partnerskaber, der forebygger ensomhed hos borgerne i Furesø. Målet understøtter byrådets 2030-mål 
3.1: Furesømodellen for det gode børneliv og 3.5: Stærke fællesskaber og færre ensomme ældre og 5.2: Foreninger 
spiller en nøglerolle 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere / 
tovholder 

Status 

Der arbejdes for at styrke 
Frivilligcentrets rolle som platform 
og mødested for at fremme 
brobygning mellem ensomme 
ældre og fællesskaber i Furesø i 
samarbejde med bl.a. 
hjemmeplejen. 

- Der ansættes – hvis de eksterne 
midler opnås - en brobygger i 
Frivilligcenter Furesø, der kan 
varetage rådgivning, henvisninger og 
kommunikation. 
- Forankring af madfællesskab for 
ældre, der er i risiko for at blive 
ensomme med sponsorater eller 
egenbetaling. 

2023 - 2024 CSS, CBK, CBV, Furesø 
Frivilligcenter, 
 

 

Hemmelighedstilstanden – 
vandringer i natur og litteratur. 
Poetisk naturformidling 

Gennemførelse af poetiske 
naturvandringer for børn og voksne 

2023 - 2024 Furesø Bibliotek, 
Kulturstyrelsen, Egedal 
Bibliotek 
 

 

Opfølgning på 
folkeoplysningsudvalgets 
temamøde om Det gode Børneliv 

Organisering på tværs af børne- og 
fritidsaktører, der skal sætte de 
bedst mulige rammer for 
samarbejdet om det gode børneliv i 
Furesø 

2023 CBK, CDS, CBV, FOU og 
kulturinstitutionerne 
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10 Fokusområde: Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft 

Indsats: Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe oplevelser på tværs i kommunen 
 
Mål: At skabe nye aktivitetsfællesskaber med udsyn og høj kvalitet: Målet understøtter byrådets 2030-mål 5.1: 
Kulturhuse med flere aktive brugere og 6.2: Stærke lokalsamfund 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Styrke samarbejde, profilering 
og koordinering af aktiviteter i 
Galaksen og Farum Kulturhus 

Der foreligger en strategi for 
kommunens to kulturhuse, der tager 
højde for brugere, aktører, faciliteter, 
ressourcer og profiler. 

2024 Galaksen, Farum 
Kulturhus, 
Musikskolen, 
Biblioteket, Furesø 
Museer samt de 
relevante foreninger, 
CBK  
 

 

Etablering af en ny 
bibliotekshave i Farum 
Kulturhus, der understøtter 
kulturaktiviteter og oplevelser 
til glæde for borgerne 
 

Der foreligger en skitse for 
Bibliotekshaven, der kan bruges som 
udbudsmateriale 

2023 - 2024 Furesø Museer, 
Musikskolen, 
Biblioteket, Farum 
Kulturhus og 
relevante foreninger 
 

 

Afvikling af ”Indtryk, aftryk, 
udtryk” – et samarbejdsprojekt 
om formidling af viden om 
jødisk kultur i dialog med 
borgere med det formål at øge 
tolerance og forebygge 
antisemitisme 

Etablering af økonomi til afviklingen 
gennem en pulje hos Kulturstyrelsen 
eller alternativt overveje en plan B for 
projektet 

2023 - 2024 Furesø Biblioteker, 
Immigrantmuseet, 
Musikskolen, Farum 
Kulturhus og Dansk 
Jødisk Museum 
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11 Fokusområde: Oplevelser, udsyn og sammenhængskraft 

Indsats: Udvikle og formidle de permanente oplevelser i hverdagslivet gennem fysisk planlægning, ruter og skiltning 
 
Mål: At borgerne i Furesø kender til de permanente kulturoplevelser, der er i kommunen. Målet understøtter byrådets 
2030-mål 5.1: Kulturhuse med flere aktive brugere og 6.2: Stærke lokalsamfund 
 

Handlinger/ aktiviteter Succeskriterier 
 

Periode Samarbejdspartnere 
/ tovholder 

Status 

Færdiggørelse og publicering af 
kunstdatabasen 
 

Kunstdatabasen er publiceret og søgbar 
for alle, og der er lagt en plan for den 
videre udnyttelse til formidling som 
kunstruter i kommunen 

2024 CBK, IT-forsyningen, 
CØR 

 

Formidling, aktivering og 
synliggørelse af Skulpturparken 
med fokus på oplevelser og 
bevægelse 

Afvikling af Skulpturparkens 25-års 
jubilæum i 2024 med involvering af nye 
målgrupper i samarbejde med 
kunstnere 

2024 CBK, Farum 
Kulturhus, Statens 
Kunstfond 
 

 

Deltage i turismesamarbejdet 
med Wonderful Copenhagen og 
de andre kommuner i ”Det 
grønne bælte” og afklare 
Furesøs profil som del af en 
oplevelsesdestination. 

Afklaring af, om Byrådet skal fortsætte 
samarbejdet med Wonderful 
Copenhagen efter 2024 

2024 CBK, CØR, CBM, 
Furesø Museer, Det 
Grønne Bælte, 
Wonderful 
Copenhagen 
 
 

 

Udvikling af Kulturtovet på 
Værløse bymidte, så det 
understøtter et højere 
aktivitetsniveau 

At Galaksen, UKH og Værløse bio i 
fællesskab bidrager til udviklingen af 
Kulturtorvets fremtidige udseende og 
indretning 

2024 CBM, CBK, Galaksen, 
UKH, Værløse Bio 
 

 

 

 


