Høje-Taastrup Kommunes
Idræts- og Bevægelsespolitik
2015-18

Idræt for alle

Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at
skabe de bedst mulige rammer for et aktivt idræts- og fritidsliv, som henvender sig til alle borgere
i kommunen.
Med Idræts- og Bevægelsespolitikken er der nu fastlagt en vision og nogle målsætninger, der skal
skabe retning og udvikling på idrætsområdet i kommunen de næste 4 år.

Den første Idræts- og Bevægelsespolitik blev vedtaget i
2010, og i den mellemliggende periode har der været en
fantastisk aktivitet med rigtig mange gode resultater. Vi er
af DIF blevet kåret som Årets Idrætskommune. Det er en
anerkendelse af vores seriøse indsats på idrætsområdet. Vi
er af Kulturministeriet blevet udnævnt som breddeidrætskommune, og gennem det har vi fået mulighed for at prøve
rigtig mange tiltag af med henblik på, at idræt skal være
for alle. Vi skal skabe lighed i sundhed og til det er bevægelse og idræt værktøjer, der både er nødvendige og skaber
livsglæde.

af en idrætsforening og 75 % skal være fysisk aktive. Det
er ambitiøse mål, som vi bakker op om. Vores idræts- og
bevægelsespolitik er et vigtig værktøj, der skal bidrage til at
nå målene.

Æren for de mange gode resultater, der er opnået på idrætsområdet, tilfalder først og fremmest de mange frivillige i
vores foreninger og de dygtige idrætsmedarbejdere i institutioner, som med stort engagement og dygtighed yder deres
store bidrag til det fælles gode idrætsliv. Udarbejdelsen af
denne Idræts- og Bevægelsespolitik er foregået i samarbejde
med ildsjæle og fagpersoner, der har givet input til de mål og
indsatser, vi skal arbejde med de næste fire år.

Tak til alle der har bidraget med ideer, holdninger og konkrete forslag. Vi kan alle glæde os til det fortsatte gode
samarbejde om at føre vores indsatser ud i livet.

DIF og DGI har sammen formuleret visionen 25-50-75 – i
2025 skal 50 % af den danske befolkning være medlem

Høje-Taastrup Kommunes nye Idræts- og Bevægelsespolitik
lægger op til, at vi arbejder målrettet videre med at skabe
attraktive og varierede tilbud med idræt og bevægelse. Vi
sætter retning for, hvordan kommunen understøtter, at alle
borgere uanset vilkår har mulighed for at vælge en aktiv
livsstil med gode bevægelsesvaner.

Høje-Taastrup Rådhus 2015

Michael Ziegler
borgmester

Introduktion

Idræts- og Bevægelsespolitikken er et resultat af en længere
proces, hvor kommunen sammen med repræsentanter for
idrætsforeninger, private borgere, institutioner og eksterne
ressourcepersoner har været i direkte dialog om både visioner, målsætninger og konkrete forslag til aktiviteter.
I de næste 8 år er Idræts- og Bevægelsespolitikken fortsat
det overordnede grundlag for samarbejdet mellem kommunen internt og eksternt, idrætsforeninger, institutioner,
skoler, idrætsanlæg, oplysningsforbund, selvorganiserede og
alle andre der er aktive med idræt og bevægelse.

Politikken er et redskab for kommunens politikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at virkeliggøre de visioner
og målsætninger, der er formuleret i dialogen med brugerne
af politikken.
I denne folder kan du læse Høje-Taastrup Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitik og retningen for fremtiden.

Opbygning af politikken

Idræts- og Bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i en
overordnet vision, som løber over 12 år. De første 4 år er
gået.
Visionen spænder over fire temaer, og hvert tema er en bestemt målgruppe for politikken. Hver målgruppe defineres og
beskrives i politikken.

række konkrete indsatser, der skal medvirke til at realisere
både målsætninger for målgruppen og den overordnede,
fælles vision. Hvert år udarbejdes der handleplaner med
konkrete aktiviteter, der knytter sig til de enkelte indsatser
og fører til opfyldelse af målsætningerne og visionen.
Fremdriften i Idræts- og Bevægelsespolitikken evalueres
hvert andet år.

For hver målgruppe er der opstillet nogle målsætninger, som
løber over 4 år. Til målsætningerne er der formuleret en
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Vision 2011- 2023:

Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere uanset
udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring, fælleskab og sjov ved
idræt og bevægelse.

DGI og Danmarks Idrætsforbund har lanceret deres vision
”25-50-75”. Den lyder: i 2025 skal 75 % af den danske
befolkning være idrætsaktive og 50 % af befolkningen skal
være det i en idrætsforening. Danmarks Idrætsforbund og
DGIs vision giver et nationalt fokus, der vil være med til at
understøtte Høje-Taastrup Kommunes vision og mulighed for
at gennemføre den.

gennemsnittet er det en forbedring siden 2010. Dengang
viste opgørelsen, at kun 59 % af kommunens borgere levede
op til anbefalingen om fysisk aktivitet i minimum 30 minutter
om dagen, mens regionsgennemsnittet var 69 %. Den sociale ulighed i sundhed er tydelig i Høje-Taastrup Kommune.
Der skal være fokus på den udfordring, for at visionen kan
blive opfyldt for alle borgere.

Ifølge Region Hovedstadens sundhedsprofil har HøjeTaastrup Kommune mange borgere, som ikke lever op til
Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet. I 2013
viste opgørelsen at regionsgennemsnittet var 68 % og HøjeTaastrup Kommunes andel af aktive borgere var 61 %. Selv
om Høje-Taastrup Kommune ligger et stykke under regions-

Succeskriterium:
I 2023 er antallet af borgere, der er fysisk aktive i minimum
30 minutter om dagen, steget til eller er på niveau med regionsgennemsnittet for 2010.

Idræts- og Bevægelsespolitikken
er opdelt i 4 områder:

Foreningsidræt for bredden og eliten
Selvorganiseret bevægelse og idræt
Idræt og bevægelse i institution og skole
Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Foreningsidræt for
bredden og eliten
Definition: Foreningsidræt for bredden og eliten er idræt og motion, som er organiseret gennem
medlemskab i de lokale foreninger

Status: Foreningslivet består af 88 foreninger der har 15.454 medlemmer, hvoraf ca. 6.400 er
under 25 år. Herunder indgår 3 foreninger i elitesatsningen

Målsætninger (4 år)
•	Øge foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i alderen
0-18 år til landsgennemsnittet (fra 46.5 % til 66.4 % i
2013 ifølge det Centrale Foreningsregister)

•	Øge foreningsdeltagelsen blandt svagt repræsenterede
aldersgrupper i foreningerne, eksempelvis teenagepiger

•	Rekruttering, uddannelse og fastholdelse af trænere og
ledere

•	De fysiske rammer forbedres og anvendelsen optimeres
•	Styrke foreningsbaseret talentudvikling og eliteidræt
•	Forbedre samarbejdet mellem den organiserede og selvorganiserede idræt

•	Skabe et mere åbent, nysgerrigt og nyskabende foreningsliv

•	Målrettet kompetenceudvikling af foreninger, trænere og
ledere

•	Styrke tiltrækning af flere unge trænere og ledere
•	Øge forældreinvolveringen på alle niveauer i foreningslivet

•	Samarbejde på tværs af foreninger omkring smalle
årgange

•	Skabe netværk og samarbejde på tværs af regionale
foreninger og faciliteter

•	Styrke samarbejde mellem idrætsforeninger, skole og
institutioner

•	Arbejder på at foreninger indgår aftaler med institutioner
og skoler om kombinationsansættelser

•	Sikre størst mulig tilgængelighed til kommunens samlede
faciliteter, så alle foreninger samt selvorganiserede får

Indsatser (2-4 år)
•	Hjælpe foreningerne til at nytænke tilbud og aktiviteter,
herunder nye idrætsgrene, medlemsformer og samarbejde med selvorganiserede

•	Skabe introforløb og begynderhold for alle alderstrin
•	Basisidræt for 2-7 årige på tværs af idrætsgrene, der
udvikler generelle motoriske færdigheder og introducerer
børnene for en række forskellige idrætsgrene.

•	Styrke formidling af foreningernes idrætstilbud
•	Styrke samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreninger, trænere og ledere

adgang blandt andet gennem digitale løsninger

•	Udnytte haller til forskellige aktiviteter på samme tid
•	Opgradering af eksisterende faciliteter til nuværende og
fremtidige behov

•	Skabe et målrettet træningsmiljø
•	Styrke kvaliteten af talentudviklingsmiljøer
•	Øge mængden og kvaliteten af elitetræningen gennem en
stærk træningskultur

•	Sikre muligheden for et stærkere eliteidrætsmiljø blandt
andet ved at tilbyde de rette faciliteter og skabe helhed i
de unge eliteudøveres hverdag

Selvorganiseret
bevægelse og idræt

Definition: Borgernes idræts- og motionsvaner uden for idrætsforeninger.
Status: Sundhedsprofilen for kommunen viser, at 68% af borgerne, som ønsker at være aktive, er
fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter i dagen. 32% af borgerne i kommunen hverken cykler eller går til arbejde. Derudover har 29% af kommunes borgere dagligt mere
end fire timers stillesiddende aktiviteter i fritiden.

Målsætninger (4 år)
•	Forbedre mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt
og bevægelse

•	At få flere til at dyrke motion og bevægelse i nærmiljøets
omgivelser

•	Øge samarbejdet mellem den selvorganiserede og organiserede idræt

•	Indrette byens rum til bevægelse for alle borgere

Indsatser (2-4 år)
•	Udvikle digitale løsninger til at sikre fleksibel adgang til
idrætsfaciliteter

•	Skabe adgang til idrætsfaciliteterne i kommunen for selvorganiserede

•	Øge bevægelsesmuligheder nær etablerede idrætsanlæg
•	Skabe fokus på bevægelsesmuligheder
•	At komme i dialog med selvorganiserede med henblik på
at udvikle og forbedre muligheder for aktivitet

•	Koordinere samarbejdet mellem idrætsaktiviteter og
kulturelle aktiviteter med henblik på at etablere fælles
events

•	Understøtte aktiviteter hvor organiseret og selvorganiseret idræt samarbejder

Idræt og bevægelse i
institution og skole
Definition: Den idræt og bevægelse som børn og unge dyrker i institutions- og skoleregi.
Status: 7 daginstitutioner, 6 SFO’er og 6 fritids- og ungdomsklubber er idrætscertificeret. Desuden er 2 daginstitutioner i
gang med en idrætscertificering.
Alle kommunale folkeskoler har en kost- og bevægelseskoordinator.
I 2014 blev der vedtaget en ny folkeskolereform, med øget fokus på idræt og bevægelse. Idræt er blevet et prøvefag, skolerne skal åbne for samarbejde med foreningslivet og eleverne skal i gennemsnit være aktive i minimum 45 minutter pr. dag.

Målsætninger (4 år)
•	
Sikre at skoler, institutioner, SFO’er og fritidsklubber har
fokus på idræt og bevægelse

•	
Skabe bevægelsesglæde

og højne trivsel hos børn og

unge gennem idræt og bevægelse

•	
Bruge idræt og bevægelse til at skabe inklusion
•	
Øge andelen af motorisk sikre børn ved skolestart
•	
Sikre vellykket samarbejde mellem idrætsforeninger og
folkeskoler

Indsatser (2-4 år)
•	
Stimulere børnene til fortsat fysisk aktivitet og alsidige
bevægelseslege i deres institutionsliv

•	
Sikre tilgængelighed for institutioner og skoler til kommunens samlede faciliteter

•	
Struktureret kompetenceudvikling af personalet
•	
Vise børn og unge idrætslivets mangfoldighed
•	
Øge kvaliteten i idrætsundervisningen
•	
Understøtte at krop og bevægelse inddrages i andre fag
•	
Bedre samarbejde om brugen af faciliteter og rekvisitter
mellem skoler, institutioner og foreninger

•	
Kvalificere samarbejdet mellem foreninger og skoler, SFO
og fritidsklubber

•	
Sikre bevægelsesaktiviteter for de idrætsusikre børn
•	
Gennemføre turneringer og temadage målrettet børnenes
alder

Idræt og bevægelse for
særlige målgrupper
Definition: Ved særlige målgrupper forstås borgere, der ikke dyrker idræt i forvejen. Det vil typisk være grupper, der har
brug for støtte til at komme i gang eller et særligt tilrettelagt idræts- og aktivitetsforløb. Indsatsen starter derfor ofte som
projektforløb eller kommunale initiativer.

Status: Kommunen har i dag en række indsatser, som skal styrke idræt og bevægelse hos særlige målgrupper. Forskning
viser, at særligt borgere over 65 år, mænd i alderen 30-39 år, unge piger, samt borgere med kort uddannelse, lav indkomst
er mindre fysisk aktive end øvrige grupper. I kommunen kan børn og unge, som ikke dyrker idræt, få et Fritidspas, som er
en gratis prøveperiode i foreningslivet. Andre eksempler er spinning og gågrupper for voksne udviklingshæmmede, bevægelsestilbud til kronikere og idræt for unge piger, som er svagt repræsenteret i foreningslivet. Derudover er der en lang
række tilbud for bl.a. seniorer.

Målsætninger (4 år)
• Øge idræt og bevægelse hos inaktive personer
•	
Øge idræt og bevægelse hos børn fra ressourcesvage fa-

Indsatser (2-4 år)
• Aktivere borgere med risiko for livsstilssygdomme med
særligt fokus på:

- de 13-25-årige der ikke dyrker idræt, herunder f.eks.

milier, der mangler støtte hjemmefra samt socialt udsatte

•	
Øge adgangen til og omfanget af idræts- og bevægelses-

teenagepiger

- de 25-45-årige, som ikke er fysisk aktive, herunder

tilbud til børn og voksne med handicap

•	
Øge antallet af fysisk aktive beboere i boligsociale områder

•	
Understøtte mulighederne for at skabe inkluderende fællesskaber med plads til mangfoldighed i alle former for

f.eks. familiefædre

•

Understøtte at foreninger får viden og kompetencer til at
rumme børn fra ressourcesvage familier

•

idræts- og fritidsliv.

Understøtte projekter i foreninger med fokus på at
inkludere børn fra ressourcesvage familier og børn med
særlige behov

•
•

Gøre idrætsfaciliteter mere handicapvenlige
Styrke idræts- og bevægelsestilbud til borgere med
fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse,
overvægtige børn og unge og til socialt udsatte

•

Inkludere borgere med funktionsnedsættelser i eksisterende idræts- og bevægelsestilbud

•

Formidling af tilbud for særlige målgrupper
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