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Et godt sted at vokse op & et aktivt ungdomsliv 

Generelt:  

Ønske om bedre muligheder for skatere og løbehjul, flere klatrevægge og E-

sportstilbud 

Ude i de mindre samfund er der ikke så mange tilbud til børn og unge, de er 

meget centreret i Farum og Værløse. Måske kan klublokaler ude i de mindre 

samfund også anvendes til andre formål, så de får karakter af mødested, og 

ikke kun er knyttet til en bestemt målgruppe. 

Ønske om præstationsfrie rum for både børn og unge: at man kan deltage i 

noget for sjov og ikke for at konkurrere 

Udfordring i at få haltider, hvis man ikke er i en stor forening/klub 

Ønske om flere kulturaktiviteter (som f.eks. Lun på Ord) og uformelle 

muligheder for kreative aktiviteter – der er mange idrætstilbud allerede  

Ønske om bedre kommunikation om aktiviteter og tilbud – også om 

støttemuligheder (f.eks. Ungepuljen) 

Mere ’starthjælp’ fra kommunen til nye foreninger og aktiviteter 

 

Børn/familier: 

Ønske om naturlegeplads og i det hele taget steder, hvor man kan være 

sammen også på tværs af generationer – gode gå-ruter etc. 

Fokus på samvær og leg på tværs af generationer – f.eks. har 

Jonstrupsamlingen arbejdet med ’gamle lege’, Familiehuset har lavet 

Legeworkshops/legeforløb, Galaksen har lavet rytmik o.a. Leg skaber godt 

samvær. 

God ide med fritidsaktiviteter i FFO-tiden, f.eks. parkour - det vil måske også 

løse noget ift. haltider. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 3 

7stjernescenen har svært ved at få nye medlemmer i teatergruppen – vil gerne 

synliggøres mere via skolerne. 

Stjernelege kan også bruges til ældre børn – måske bruge Åben Skole i den 

sammenhæng. 

Cykelbane for børn – gerne sammen med skater/løbehjulsbane. 

I marts er der familie-stjernelege, på tværs af generationer – kan måske 

udvikle sig til noget fast. 

Forslag: Kommunen melder datoer og sted ud hvor man kan uden 

forhåndstilmelding kan mødes og lege – deltagerne skiftes til at igangsætte en 

leg.   

Forslag om sportskarussel, dvs. at børn kan afprøve flere ting – dog er der 

behov for kommunal støtte for at kunne administrere det. 

Forslag om ’minisport’ som i Herlev/Gladsaxe 

Udfordring ift. transport – kan man tænke alternativt, f.eks. 

bedsteforældrekørsel, cykel- eller ’rulleskøjte-bus’ i samarbejde med 

foreninger. 

Forældre skal være bedre til at tænke i samkørsel. 

Sommerferieaktiviteter: Svært at booke, da systemerne går ned, fordi alle går 

på samtidigt for at få plads! Gerne flere aktiviteter – men man skal huske, at 

mange foreninger ikke kan løfte mere end de allerede gør – det er frivillig 

arbejdskraft. 

Måske kan flere foreninger byde ind - ikke med nye aktiviteter, men med hjælp 

til de aktiviteter, hvor efterspøgslen er størst. 

Unge: 

UKH (Ungekulturhuset) har mange faciliteter og muligheder, der ikke udnyttes 

nok nu – her har de unge mulighed for at tage initiativer selv. 

Forslag om Ungefacilitator – ift. ungeråd, ungekulturhus, arrangementer for 

unge, elevråd. Der kommer en Ungekoordinator, der er tilknyttet biblioteket, 

men som skal arbejde aktivt sammen med UKH. 

De unge laver allerede en del aktiviteter, men har brug for støtte til f.eks. at 

lave arrangementer og få flere unge involveret – det er ofte 

Tordenskjoldssoldater. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 3 

Unge i lokalsamfund – udfordring med afstand til aktiviteter, mangler ’et sted 

at tage hen’, mangler steder til fester og socialt samvær. 

Gode rollemodeller og positive relationer – mentorsystem til alle unge. 

Vigtigt at der skabes trygge rum for de unge – både til hverdag og fest. De unge 

skal støttes i at holde alkoholfrie fester og begivenheder. 

Bedre kommunikation om tilbud til unge - f.eks. om UKH. 

Bedre synliggørelse og markedsføring af UKH. 

 

 

 

 


