Målsætninger for Fritids- og kultur udvalgets område 2013
Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Fritids- og kulurudvalgets område er nedenstående.
Kultur
Betegnelse/overskrift:

1. Etablering af bibliotek

Tema/overordnet
målsætning:

Mål:

Veje til målet:

Det samlede biblioteksvæsen Etablering af bibliotek, som Indarbejdes som en del af skitseskal forbedres blandt andet ved er i synergi med det omgi- projektet i forbindelse med Ometablering af et nyt bibliotek i vende miljø og dynamo i
rådefornyelsen i Hedehusene.
vest (Hedehussene)
byudviklingen og områdefornyelsen i Hedehusene.

Der skabes nye rammer for
biblioteksbrugere.

Biblioteket er etableret inden
udgangen af 2013.

Etablering af Kultur- og U
ddannelseshus i lokalerne på
2. Etablering af Kultur- og Uddan- Parkskolen inden udgangen af
2013, men henblik på at undernelseshus
støtte en aktiv ungdomskultur
og flere unge i uddannelse

Udarbejdelse og implementering af ny kulturpolitik
3. Ny kulturpolitik

Der afholdes mindst 2 dia- Brugerdreven innovationsproces
logmøder med interessenter med interessenter om vision for
med henblik på udarbejdelse det nye Kultur- og Uddannelsesaf en vision for det nye Kul- hus
tur- og Uddannelseshus

Der afholdes minimum 3
Der inviteres en bred kreds af
temamøder om kulturpolitik interessenter til temamøder om
kulturpolitik, herunder unge i
aldersgruppen 14-30 år.
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Idræt
Tema/overordnet
målsætning:

Mål:

Veje til målet:

Betegnelse/overskrift:

Foreningerne skal opleve, at
1. Det skal være nemmere at være det bliver lettere at drive en
forening. De formelle regler og
idrætsforening i Høje-Taastrup
aftaler skal gradvist forenkles
Kommune.
og digitaliseret i højst mulige
omfang. Diverse terminer og
deadlines skal koordineres og
placeres i et årshjul for at skabe overblik for fo reningslederne.

Arbejdet med at videreudvikle Arbejde med foreningsportalen er
foreningsportalen til en sam- fortsattes i 2013. HTK er blevet
let foreningsportal skal udar- en del af Dansk Idrætsforbunds
bejdes, således at forenin”Frikommune-projekt”, som har
gerne kan finde de relevante fokus på at udvikle og samle
informationer, de skal bruge viden om hvordan det kan blive
for at imødekomme de krav, nemmere at være idrætsforening
der er til indrapportering af
medlemstal og ansøgning om
diverse tilskud.

En revision af timefordelingsreglerne skal gennemføres i
samarbejde med Idrættens
Samråd og idrætslivet.

En gennemskrevet udgave at de
nye fordelingsregler vil danne
grundlaget for fordelingen
2013/2014. Denne fordeling
finder sted primo 2013 og er
afsluttet senest uge 16
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2. Et øget samarbejde mellem
Foreningerne i kommunen
Flere børn skal bevæge sig
idrætsforeningerne og skoler,
skal have bedre mulighed for mere.
SFO og fritids- ungdomsklubber. at lave kvalitetstilbud til børn i
skolealeren (6-16 år). Skoler- Der skal i højere grad skabes
ne, SFO’erne og Fritids- ung- sammenhæng i børnenes og
domsklubberne skal involveres familiernes hverdag.
i dette arbejde

Der skal arbejdes op at lave
lokale modeller der passer til det
enkelte lokalområde. Det er en
stor erfaring og viden nationalt på
dette område, som skal inddrages i dette arbejde.

At kvalificere træningen gennem efter- og videreuddannelse af primært talent- og
elitetrænerne. Og sekundært
udøverne. Her tænkes gennemførsel af lokale kurser og
temamøder om tværgående
emner som f.eks. mental
træning, life skills (for udøverne) m.m.

I samarbejde med eliteklubberne
skal de emner og temaer der skal
fokuseres på udvælges og prioriteres.
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