
1 
 

Input til ny KFI politik for Furesø Kommune – opsummering af Borgerinddragelsen 

Nedenstående er en opsummering af de input borgerne har bidraget med i forbindelse med udarbejdelsen 
af den nye politik på kultur-, fritids- og idrætsområdet i Furesø Kommune. I arbejdet har der været anvendt 
følgende inddragelsesmetoder: Interview, fokusgruppeinterview, spørgeskemaer, Gæstebud og Citizen Lab. 

Gæstebud går ud på at en gruppe borgere sætter sig i uformelle rammer, og drøfter nogle spørgsmål og 
temaer, kommunen har formuleret. Kommunen byder på en kurv med godter for at underbygge den 
uformelle stemning. Der er 9 borgere/grupper, der har afholdt Gæstebud. Herudover har 11 foreninger 
drøftet lignende spørgsmål og temaer i deres bestyrelser.  

Citizen Lab er et digitalt værktøj på kommunens hjemmeside, hvor man kan oprette sig, komme med idéer 
og kommentere på andres idéer. Der er i alt indkommet 11 forslag på Citizen Lab 

Herudover har der været uddelt spørgeskemaer til hhv. to hold indenfor kultur og idræt (i alt 19 børn ml. 
11-17 år), samt til 39 drenge ml. 7-15 år, der deltog i Sjov Lørdag. Der er også blevet lavet korte interviews 
med 9 forældre til foreningsaktive børn, samt spørgeskemaundersøgelse blandt 21 børn (12-15 år) på 
biblioteket, og et fokusgruppeinterview med en gruppe teenagepiger på biblioteket. 

Opsummeringen af borgernes input er fordelt på de seks foreløbige indsatsområder. Nogle input er meget 
overordnede og værdibaserede, nogle mere generelle, andre igen meget konkrete. De mere specifikke 
ønsker og forslag samles i en anden oversigt, der tages op efter at den overordnede politik er klar. 

Hovedpointer: 

 Der er generel tilfredshed blandt de adspurgte borgere når det kommer til faciliteter, kommunale 

tilbud, antal foreninger, samt samarbejdet med kommunen.  

 Gennemgående behov for bedre kommunikation af de muligheder og tilbud, der findes, både i forhold 

til foreninger, aktiviteter og begivenheder.  

 Mange efterspørger flere muligheder for at kunne afprøve aktiviteter, før man melder sig til, samt flere 

steder, man kan mødes mere uforpligtende, og gerne på tværs af generationer. 

 Der efterspørges steder, hvor unge kan opholde sig og udfolde sig uden at genere andre 

 Flere kommenterer på prisniveauet, der for nogle (især unge og børnefamilier)opleves højt.  

 Der udtrykkes ønske om mere samarbejde mellem skoler, FFO’er og fritidstilbud, så flere fritidstilbud 

kan ligge i tidsrummet 15-17. 

 Der er ønske om flere aktiviteter og faciliteter i de mindre lokalsamfund 

 Der er et stort ønske om flere muligheder for at være aktiv udendørs/ i naturen 

 Transport udgør en udfordring for en del af de adspurgte 

 Mange peger desuden på punkter, der som sådan ligger udenfor politikkens område, men som har 

betydning for hvordan borgerne bruger kommunen: belysning, cykelstier, flere butikker, flere caféer, 

mere byliv, transport.   
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Et godt sted at vokse op 

Generelt: 

Vigtigt med tilstedeværende voksne 

Fritidsaktiviteter giver muligheder for nye fællesskaber og venskaber, også udenfor skolesammenhæng 

Et frirum fra præstation   

Fritidsaktiviteter giver gode værdier som samarbejde, sammenhold, hensyn til andre, fællesskaber, selvtillid 

En mulighed for at forældre kan mødes i uformelle rammer, og få et sammenhold 

Gode fritidsaktiviteter er altafgørende for børns trivsel og udvikling 

Svært at få overblik over tilbud og aktiviteter – måske besøg med information ude på skolerne 

Idræt prioriteres generelt højere end kulturelle aktiviteter, ofte grundet tidspres 

I forhold til skoler/dagsinstitutioner: 

Lange skoledage giver trætte børn, samt udfordringer ift. at finde tid til fritidsaktiviteter 

Vigtigt med gode normeringer/institutioner  

Ønske om bedre samarbejde mellem skoler og med FFO, så flere aktiviteter kan ligge ml. 15-17 

Går man i skole i en anden kommune, får man ikke information om Ungdomsskolens tilbud 

Endnu mere sport i skolerne 

Færre regler for vuggestuer, børnehaver og skoler 

I forhold til fysiske rammer: 

Lokalitet og lokale tilbud betyder meget 

Flere/bedre legepladser – naturlegepladser/naturen som legeplads - og steder at mødes i offentlige rum  

Vigtigt med gode, belyste cykelstier og busforbindelser 

Flere steder for store børn/unge – også aftentilbud - hvor der er voksne, men ikke overvågning 

Flere uformelle mødesteder til bare at hygge sig, det kan også skabe fællesskaber 

Rammerne behøver ikke være nybyggede og tip-top – men de skal være der 

Gerne bedre udnyttelse af rammerne – flere formål, funktioner og aktiviteter når ud til flere målgrupper 

I forhold til tilbud: 

Godt at kunne prøve nye aktiviteter som fs. ved Furesølege. 

Generelt mange og gode tilbud i kommunen, men de er koncentreret i de større bysamfund, så 
lokalområderne ikke tilgodeses  
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Gerne flere uforpligtende tilbud, der ikke kræver tilmelding  

Hold fast i udvidet bibliotekstid  

Flere muligheder for at afprøve aktiviteter, før man melder sig, fx et klippekortsystem 

Vigtigt at økonomi ikke er afgørende for om børn går til fritidsaktiviteter – fx er musikskolen meget dyr 

Bedre information om tilbud 

 

Et aktivt ungdomsliv 

Generelt: 

Svært at få overblik over tilbud og muligheder 

Færre forældrestyrede aktiviteter 

Unge har meget travlt, og der er enormt pres fra uddannelse. Derfor ekstra vigtigt med gode fritidstilbud, 
og muligheder for steder, hvor der ikke skal præsteres. 

Det vigtigste er næsten det sociale samvær, og at der er rammer til det 

Steder, der fungerer på de unges præmisser – her må der larmes! 

Fokus på kriminalpræventivt arbejde, både ift. bander, vold og narkotika 

En ungdomsfacilitator til at lette samarbejdet mellem unge og kommunen 

Generelt opleves at der ikke er så mange tilbud til unge, og at de er for dyre 

I forhold til steder 

Bedre brug af fx Grafen ift. unge – åbne op for rammerne, måske arbejde med billig filmklub for unge, 
aftenklub for unge, koncerter oa 

Stort behov for uformelle steder, hvor der fx er mulighed for at spille musik (både egen og via medier) og 
bare hygge sig 

Både behov for steder, hvor man må larme – og steder, hvor man kan hygge sig i fred og ro 

Overdækkede bænke udenfor, så man har et sted at sidde  

Ikke nok med ungehus i Værløse – de unge fra Farum føler sig ikke hjemme der 

Tænke alternativt for at løse lokale, hal- og trænings udfordringer – fx samarbejde med andre kommuner 

De unge føler sig ikke altid velkomne i kulturinstitutionerne  

I forhold til praktik 

Fokus på bredden – mange tilbud er for dyre til at alle kan deltage 
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Ønske om mulighed for at kunne afprøve tilbud, før man melder sig – eller deltage mere uforpligtende (ikke 
konkurrence/eliteniveau, men for sjovs skyld) 

Hvis fx transport er for besværlig (især fra lokalsamfundene) falder teenagere nemmere fra 

Det skal være nemmere for unge selv at arrangere begivenheder og fester  

Støtte fra kommunen til lokale steder og fællesskaber – de behøver ikke at være kommunalt drevet. 

Mere byliv, butikker, caféer, gå i byen sted for unge 

Bedre belysning af cykelstier 

Genindføre lejrskoler i skolerne  

Bedre kommunikation fra kommunen – fx når der holdes fester og ift. Ungehuset, da kun få kender det 

Tilbud om ferieaktiviteter i andre ferier end sommeren/skolekoloni  

Bedre samarbejder med lokale virksomheder – fx om praktikpladser 

 

Plads til frivillighed og nye aktiviteter 

Generelt: 

Overordnet tilfredshed ift. samarbejdet med kommunen 

Kommunikation og formidling skal forbedres 

Udfordringer ift. rekruttering af nye medlemmer 

Udfordringer ift. at søge tilskud - uforholdsmæssigt besværligt  

Svært at rekruttere nye folk, når der er generationsskifte i bestyrelserne 

Ønske om flere regelmæssige møder med kommunen 

Kommunen kan hjælpe med at facilitere, organisere og understøtte nye foreninger og interessegrupper 

Opbakning til uformelle netværk og aktiviteter på friluftsområdet 

Tilskudspolitik har meget fokus på unge; det er vigtigt at anerkende vigtigheden af aktive pensionister 

Administrative opgaver fx vedrørende medlemstal er meget tidskrævende 

Tilskudssøgning opleves besværlig 

Kommunen kunne foreslå temaer, som foreninger samarbejde om 

I forhold til fysiske rammer: 

Ønske om øvelokaler – også for voksne, med bookingsystem 

Udfordringer med at få passende lokaler – nogle foreninger sidder ’tungt’ på bestemte lokaliteter 
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Udfordringer med opbevaring og depot til materialer for nogle foreninger 

Det nye lokalebookingsystem fungerer godt, men har mangler ift. at give besked om/synliggøre 
afbookninger, hvilke foreninger, der har faste bookninger etc 

Uklarhed om hvem der har ansvaret for lav-praktiske behov, fx i forhold til brug og klargøring af lokaler på 
skoler 

Ikke altid muligt at tilbyde hold til handicappede, grundet manglende handicapvenlige adgangsforhold, fx 
på skoler 

Ikke altid muligt at tilbyde hold i dagtimerne grundet manglende lokalemuligheder  

Udfordring med ordentlig rengøring af lokaler 

Manglende dialog mellem foreninger og eksempelvis skoler, der stiller lokaler til rådighed 

Ikke mange muligheder for kreativ udfoldelse i den sydlige del af kommunen 

 

Sundhed gennem fællesskaber 

Oplyse via skolen om de forskellige tilbud, lave prøvedage hvor man kan se om det er det rigtige for en, før 
man melder sig ind 

Generelt vigtigt at prisniveauet ligger, så alle har en mulighed – eller at man kunne få tilskud/billigere 
kontingenter 

Ikke altid muligt for foreninger at tilbyde hold til handicappede, grundet manglende handicapvenlige 
adgangsforhold, fx på skoler 

Formidling af tilbud fx via Farum Bytorv/jobcenter/på skoler/hos læger/fast spalte i Furesø Avis 

Der er rigtigt gode faciliteter allerede – men brug for flere events og aktiviteter i faciliteterne, både ude og 
inde, både med og uden betaling. 

Flere ting/steder man kan mødes og være sammen om med ens børn 

Flere byvandringer 

Udvidelse af Bytorvet 

Anvende kirkerne mere fx. til foredrag og koncerter efter kl. 16 

Mere byliv med caféer oa 

Kommunen skal være endnu bedre til at byde nye velkommen – fx fribilletter til Galaksen/svømmehallen, 
oversigter over forenings/klub tilbud etc. 

Orientér nye borgere om sundhedstilbud - udover praktiserende læger 

 

Lokalsamfund med sammenhængskraft 
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Bedre lokaltrafik - arbejd med bæredygtig trafik og skab rammer for deletrafik/carpooling 

Lokale ambassadører, der byder nye borgere velkomne 

Indsats for at virksomheder er aktive i deres lokalområde – tiltrække virksomheder, der bidrager lokalt 
(naturskoler, socialøkonomiske virksomheder, udflytterbørnehaver etc.) 

Udvikling af det nye Furesø Syd – søge fonde til at ansætte en facilitator 

Velkomstpakke til nye beboere, fx fribillet til svømmehal eller Galaksen 

Nytænkning af eventmidler, så de bruges på flere mindre, lokalt forankrede events 

 

Plads til fysisk og kreativ udfoldelse 

Flyvestationen/Sydlejren kan bruges til at lave utraditionelle aktiviteter, både ift. kultur, idræt og let 
erhverv 

Bedre brug af bymidten – Skaterbane, café, billige madsteder 

Flere shelterpladser til overnatning 

Bedre skiltning/oversigt, fx på Flyvestationen/Sydlejren 

Motionsspor med belysning rundt om i kommunen 

Brug Flyvestationens historie som løftestang til profilering (Geocaching, infotavler etc.) 

Bedre offentlige toiletter 

Vaskeplads til cykler 

Udnyt faciliteter til mere kreativ udfoldelse, fx i Galaksen, Købmandsgåden og forsamlingshuset i Kirke 
Værløse, tomme butikslokaler i byerne, Hangarerne på Flyvestationen etc. 

Fordele midlerne bedre, så de ikke kun går til fyrtårne som Galaksen og Skovhuset 


