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Fakta om Breddeidrætskommuneprojektet
Breddeidrætskommuneforsøget har baggrund i breddeidrætsudvalgets rapport
”Idræt for alle” fra 2009. I årene 2010-11 blev Aalborg, Gentofte, Køge, Varde,
Faaborg-Midtfyn, Slagelse og Viborg udvalgt som de første syv breddeidrætskommuner
36 kommuner søgte om at komme med i anden runde, og syv kommuner blev
udvalgt til at være breddeidrætskommuner i 2014-16: Høje-Taastrup, Gribskov,
Mariager Fjord, Roskilde, Thisted, Aabenraa og Aarhus.
Breddeidrætsprojektet er støttet af Kulturministeriet og Nordeafonden og afsluttes i foråret 2017.
Læs mere om breddeidrætskommuneprojektet på breddeidraet.nu

De otte breddeidrætsprojekter i Høje-Taastrup Kommune:
1

Foreningsidrætten ind i Folkeskolen

2

Idrætsforeninger og daginstitutioner

3

Aktivt for alle

4

Inklusion for fysisk og psykisk handicappede

5

Etniske piger

6

Patienter og ældre

7

Lokalmotion

8

Idræt på arbejdspladsen

Høje-Taastrup Kommune
Breddeidrætskommune
2014-2016
Høje-Taastrup Kommune ønsker at skabe de bedst mulige
rammer for, at alle borgere i kommunen kan få et aktivt idræts–
og fritidsliv—båret af glæde, udfordring og fællesskab.
Kommunens Idræts– og bevægelsespolitik fastlægger visioner og
målsætninger for området. I det daglige arbejder frivillige i
foreningslivet og medarbejderne på idrætsområdet for at skabe
aktiviteter og fællesskaber, som er med til at gøre Høje-Taastrup
Kommune til et godt sted at bo og arbejde.
Høje-Taastrup blev udvalgt som en af syv breddeidrætskommuner og har i perioden 2014-16 fået støtte til at
gennemføre en række projekter, som alle har til formål at få flere
borgere til at være aktive—i foreninger, udenfor foreninger, i
skoler, daginstitutioner og på arbejdspladserne.
I de tre år har kommunen afviklet et væld af aktiviteter indenfor
de otte delprojekter, og vi har gjort os mange erfaringer, som vi
kan bruge i det videre arbejde.
Tak til samarbejdspartnerne; de frivillige i foreningerne,
idrætsmedarbejderne i skoler, haller og institutioner og til
Kulturministeriet og Nordea-fonden for muligheden for at prøve
nye aktiviteter af og være med til at give idræts– og
bevægelsespolitikken et løft og et spark i den rigtige retning — til
glæde for kommunens borgere.

Michael Ziegler
Borgmester

Foreningsidrætten ind i
Folkeskolen

Formål med projektet


At skabe en struktureret kobling mellem skoler
og foreninger med henblik på at realisere de
reformpligtige aktivitetsminutter.



At få flere unge i udskolingsalderen til at være
fysisk aktive i foreningsregi.



At skabe sammenhæng mellem skole og foreningsidræt for den enkelte elev.



At skabe fleksible idrætsforeningstilbud til
målgruppen.

Læringspunkter


Det er vigtigt med en ansvarlig idrætskoordinator på hver skole, som sikrer forventningsafstemning mellem skole og forening.



Det er meget vigtigt at skabe ejerskab hos både
foreninger og skoler og at have nøglepersoner
fra skoler og foreninger som ambassadører.



Indgå kontrakter med idrætsforeningerne, hvor
økonomi og ressourcer er fastlagt inden forløbet
startes.



Samarbejdet har været afhængigt af, at der har
været penge til aflønning af foreninger og kompetenceløft af lærerne.

Succesoplevelser


Alle de positive tilbagemeldinger der er kommet fra skoleledere, idrætslærere, elever og foreningsinstruktører.



De meget forskelligartede idrætsaktiviteter, som har været i gang på skolerne, har betydet, at eleverne har fået vakt interessen for
idræt, og flere er blevet aktive i foreningslivet.



At alle 10 kommunale folkeskoler har gjort sig erfaringer med foreningssamarbejde og skolerne og foreningslivet har fået større forståelse for hinandens udfordringer og styrker.



Der er skabt grobund for et samarbejde omkring kompetenceløft af idrætslærerne, som skal styrke idrætsundervisningen og skabe
en stærkere sammenhæng mellem idræt i skolen og foreningsidrætten i kommunen.

”Jeg synes, at det har
været rigtig sjovt at blive
undervist i dans. Det, jeg
synes, jeg har lært, er
sådan noget som samarbejde. For eksempel hvis
man skal være en pige
og en dreng sammen, og
så skal man lave en dans
sammen og så skal man
samarbejde rigtig godt”
Mariam, 7. klasse

Idrætsforeninger og

Formål med projektet

daginstitutioner



At gøre børn idrætsvante tidligt i livet ved at præsentere dem
for forskellige idrætsgrene.



At opkvalificere institutionspersonale med henblik på at tilbyde
et stimulerende og udviklende motorisk forløb for institutionens
børn i samarbejde med foreninger.



At give foreningslivet en tættere tilknytning til målgruppen og at
udfordre dem på deres hidtidige idrætstilbud til målgruppen,
med henblik på at skabe en større foreningstilgang.

Læringspunkter


Det er vigtigt at der er økonomi til at honorere foreningsforløb
samt afvikle kompetenceudviklende kurser for det pædagogiske
personale.



Der er stor forskel på den pædagogik, som det pædagogiske
personale benytter og den pædagogik, foreningsinstruktørerne
benytter.



Husk den logistiske opgave for daginstitutionerne i forhold til at
transportere sig hen til idrætsanlæggene og at finde ledige tider,
som passer alle parter.



Det er vigtigt at sikre en god dialog omkring knaster i samarbejdet og en fleksibilitet hos idrætsforeningerne i forhold til ”akutte”
aflysninger fra daginstitutionernes side.

Succesoplevelser


De positive tilbagemeldinger fra børnene, det pædagogiske personale og idrætsforeningerne.



Den motoriske fremgang hos børnene, som er tydelig at se for både instruktører og pædagoger.



Den store interesse hos det pædagogiske personale for at udvikle nye kompetencer.



Indsatsen har givet et markant fokus på bevægelse og motorisk udvikling i de deltagende institutioner.



Idrætsforeningernes engagement i forhold til at gennemføre forløbene og deres glæde ved at få mulighed for at præsentere deres
idræt for en ny, yngre målgruppe.



Langt større fokus på børns motoriske udvikling og vigtigheden af at tilbyde et stimulerende bevægelsesmiljø.

”Jeg tror på, at dette projekt er med til
at påvirke børnene
til at træffe det sunde valg senere i livet”

Jette Aistrup, områdeleder for daginstitutioner i Gadehavekvarteret

Aktivt for alle

Formål med projektet


At forskellige målgrupper får tilbudt og afprøver
nye og anderledes former for fysisk aktivitet.

Læringspunkter


Afprøv idéerne på målgruppen, inden projektet
sættes i gang. Få fat i forældrene på sidelinjen og
spørg ind til, hvad der kunne få dem i gang.



Far-datter mountainbike og et motionsløb med
underholdning for hele familien har været meget
populært og giver mulighed for at lave noget
sjovt, aktivt og anderledes sammen på tværs af
alder og køn.



Grundig markedsføring for eksempel i form af
kampagner, der involverer lokale aktører, er nødvendig for at nå bredt ud til kommunens borgere.



For de projekter, der er afviklet over flere dage/
uger, er fremmødet dalet mod slutningen. Det
kræver konstant opfølgning og markedsføring at
få folk til at bevare motivationen.



Der er stor interesse for mountainbike og der
skal arbejdes videre med at gøre rammerne endnu bedre.

Succesoplevelser


Deltagerne har været overordentlig glade for aktiviteterne og flere vil gerne fortsætte på egen hånd, både med mountainbike, løb og
træning efter fødslen.



Meget positive tilbagemeldinger omkring Hedelandsdysten. Deltagerne nyder at løbe i naturområdet Hedeland og at hele familien
kan samles om en aktiv dag.



Den store interesse fra foreninger, enkeltpersoner og andre kommunale enheder for at afprøve nye og anderledes motionstilbud.

”Det var en god social
oplevelse, og det var
tydeligt, at det var et
løb, hvor alle kunne
være med. Det var
hyggeligt.
Min søn på 12 og jeg
havde udfordret hinanden og til sidst spurtede han fra mig. Jeg lod
ham vinde. Jeg kunne
godt have slået ham..”
Lars Skadhauge, deltager i Hedelandsdysten

Inklusion af fysisk og
psykisk handicappede

Formål med projektet


At inkludere fysisk og psykisk handicappede i
idrætsforeninger.



Udvikle foreninger til at kunne håndtere målgruppen.



Give fysisk og psykisk handicappede mulighed for
deltagelse og succesoplevelser i idrætsforeninger,
eventuelt på særligt oprettede hold.



Give fysisk og psykisk handicappede de sundhedsmæssige gevinster der er ved idrætsdeltagelse.

Læringspunkter


Målgruppen er svær at inkludere i de eksisterende tilbud. Det er lykkedes at lave motionstilbud
for målgruppen, men i mindre grad at integrere
målgruppen i eksisterende foreninger.



Generelt lykkes inklusion ofte, når instruktøren
har særlig interesse for eller kompetencer til at
arbejde med personer med handicap.



Der ligger en stor opgave i at få kontakt til målgruppen og få igangsat et samarbejde på tværs
af kommunale centre og institutioner. Det tager
tid at opbygge det netværk, der skal til.



Det har været en udfordring, at fagpersonerne
ikke var inddraget fra starten af projektet.

Succesoplevelser


At se glæden i øjnene på de deltagende borgere og se udviklingen.



Den store interesse for de professionelle omkring målgruppen til at tilbyde dem motionstilbud, også udenfor de rammer, de professionelle arbejder i.



Samarbejdet mellem gymnasiets aspergerklasse og Veteranskytterne, der hurtigt blev forankret som et fast tilbud.



Gå-gruppernes deltagelse i Hedelandsdysten, hvor alle havde en god oplevelse.

”I starten syntes vi det
lød rigtig hårdt, at vi
skulle træne til at gå fem
kilometer, men nu har vi
vænnet os til det. Man er
godt brugt bagefter og
når vi går, brokker vi os
rigtig meget undervejs,
men det er mest for
sjov,«

Michelle, bruger af Fristedet, deltager i
gågrupper og i Hedelandsdysten

Etniske piger

Formål med projektet


Målet med projektet er at øge deltagelsen i idrætsaktiviteter blandt piger
med minoritetsbaggrund og bopæl i udsatte boligområder.



Projektet skal imødekomme et behov hos en befolkningsgruppe, som ellers ikke ville dyrke motion. Derudover kan deltagernes udvikling af projektet være en introduktion til det frivillige foreningsliv og foreningsdemokratiet.



Projektets fokus på netværk og relationer samt deltagernes ejerskab
overfor projektet skal være med til at motivere og fastholde dem i at dyrke motion. At aktiviteterne alene er åbne for piger, kan samtidig være
med til at sikre deltagelse fra de piger, som ellers er underlagt social
kontrol.



Der vil være positive sundhedsmæssige konsekvenser for dem, der bliver
omfattet af projektets aktiviteter. Det kan betyde en større grad af frihed
for målgruppen i forhold til konkrete muligheder for også at deltage i andre idrætstilbud og i frivillige foreninger.

Læringspunkter


Det lykkedes ikke at engagere målgruppen til selv at udvikle idrætstilbud, og derfor tilbød vi traditionelle aktiviteter.



Vi droppede snævre aldersgrupper og åbnede i stedet op for, at alle piger og kvinder kan være med, uanset alder. Det har givet familierne nye oplevelser og et stærkere bånd på tværs af generationer og øget fokus på socialt samvær og fællesspisning har givet
større tilslutning.



Brug de eksisterende netværk! De lokale samarbejdspartnere har tæt kendskab til deltagerne og har brugt lang tid på at gå dør til
dør, for at snakke med deltagerne og få dem med til aktiviteterne.



Det er svært at starte aktiviteter op efter længere afbræk som ferier og helligdage.



Der skal arbejdes meget med overgangen fra gratis aktivitet til betaling og medlemskab i en forening for ikke at miste deltagere.

Succesoplevelser


Vi har set kvinderne grine, svede og udfolde sig. Det har været meget inspirerende at se, hvor stærkt kvindernes netværk er, og
hvor let de spreder nyhederne og inviterer hinanden med.



At se mødre og døtre være aktive sammen og hvordan mænd og sønner bakker op og hjælper med transport til aktiviteten og madlavning og børnepasning, når kvinderne er væk. Instruktøren på svømmeholdet oplevede, at mænd og sønner pralede med, at deres
koner/mødre/søstre gik til svømning og det gav øget interesse fra andre familier.



Deltagelsen i Hedelandsdysten, hvor 10 piger og kvinder løb deres første motionsløb.



Mange deltagerne, som ikke tidligere har været i en forening, har meldt sig ind i en forening. 60% af deltagerne til svømning ville
begynde at bruge svømmehallen i den offentlige åbningstid og 75% af de piger, som startede til dans, går i dag fast til dans.

”Zumba handler ikke kun
om dans, men om at være
sammen på en sjov, dansende måde, hvor kvinderne få lov til at bevæge sig,
som de selv vil, og de griner af hinanden, for de ved
jo godt alle, at de ikke er
nogen danser. Det vigtigste
er, at de føler, at de hører
til og at de er en del af et
fællesskab”.
Roxy, Foreningen Pangæa

Patienter og ældre

Formål med projektet


Målet med projektet er at få mennesker med gigt og andre kroniske sygdomme samt de svageste og mindst mobile ældre borgere til at motionere.

Læringspunkter


Det har fungeret rigtig godt at indgå partnerskab med eksisterende patientforeninger. Træningen og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra deres behov og ønsker, hvilket har ramt rigtigt og tiltrukket mange deltagere



Deltagerne vil gerne træne sammen med folk med samme sygdom, så der er forståelse for slem hosten, langsomt tempo med
mere. Det gør det svært at dele faciliteter i mellem flere foreninger med forskellige diagnoser.



Flere af deltagerne har begrænset energiniveau, og har derfor
meget specifikke krav til træningstider.

Succesoplevelser


Både Lungeforeningen og Diabetesforeningen har haft stor fremgang i deres medlemstal og holdene har ofte været overfyldte.



Alle deltagerne oplever et forbedret fysisk velvære. Rigtig mange
ønsker at fortsætte med at være aktive—og meget gerne på de
specielle hold.



Det har virket rigtig godt, at patientforeningerne har kombineret
træningen med sociale aktiviteter som spisning og foredrag.

Lokalmotion

Formål med projektet


Give børnefamilier og andre travle borgere et tilbud om fysisk aktivitet i umiddelbar nærhed af deres bolig. Dette skal gøre det attraktivt for idrætsuvante borgere at blive aktive.

Læringspunkter


Det har været en svær opgave at få folk til at møde op, men de,
der har deltaget har været glade for aktivitetstilbuddene.



I langt de fleste områder er der masser af lettilgængelige udendørs
faciliteter, men der mangler hænder/ildsjæle til at lave aktiviteter
eller begivenheder, der fører til øget aktivitet.



Ejerforeninger mm. vil gerne have nye redskaber og faciliteter, men
har svært ved at finde personer, der kan stå for aktiviteter i området.

Succesoplevelser


Samarbejdet med en engageret ejerforening, der har stillet en aktivitetsmedarbejder til rådighed til at gennemføre løbehold i området.



Der er etableret udendørs legefaciliteter i områder, hvor der kommer mange mennesker, som kan bruge området til at være aktive.



Samarbejdet med de kommunale idrætsfaciliteter, der har fået mulighed for at tilbyde aktiviteter selv, frem for kun at arbejde med
service, hvilket har styrket relationerne mellem de tekniske servicemedarbejdere og brugerne i hallerne.

Idræt på
arbejdspladsen

Formål med projektet


Give travle borgere et tilbud om fysisk aktivitet i umiddelbar forlængelse af
arbejdsdagen. Dette skal gøre det mere attraktivt for idrætsuvante borgere
at blive aktive.

Læringspunkter


Det har været svært at finde den rigtige kontakt i virksomhederne, som
kan tage beslutningen om at være med i et motionstilbud. Det kræver et
større opsøgende ”salgsarbejde” at få virksomhederne med.



Det tog lidt tid at finde ud af, hvem der internt i kommunen skal tage kontakten til virksomhederne med tilbud om motion og bevægelse.



De større virksomheder har selv idrætsaktiviteter og har derfor ikke haft
interesse. De mindre virksomheder er kontaktet gennem erhvervsrådet og
har til en vis grad vist interesse for at deltage i enkeltstående arrangementer som fyraftensmountainbike.



Da de store virksomheder ikke virkede interesserede, forsøgte vi at samle
helt små virksomheder med ca. 1-10 medarbejdere og det har været svært
og tidskrævende at få dem med.

Succesoplevelser


De deltagere, der har været med, har haft en god oplevelse med samvær
og bevægelse og flere har efterfølgende været ude at cykle i Hedeland.



Det gode samarbejde omkring mountainbike-turene i Hedeland.



De små virksomheder var rigtig glade for at kombinere netværk og socialt
samvær med motion på mountainbike turene.

Gode råd fra Høje-Taastrup Kommune
Hvad ved I allerede – og
hvad er værd at vide?

Hvad har I selv og andre afdelinger gang i? Hvor kan nye projekter understøtte indsatserne?
Kender I målgruppens behov og ønsker? Mangler I faciliteter eller har I rigeligt? Hvad motiverer jeres samarbejdspartnere? Søg sparring til, hvordan I kommer i dybden med den
rigtig gode idé og skab en fælles indsats på tværs!

Hvem er jeres
samarbejdspartnere?

Inddrag faggrupper, der er tæt på målgrupperne og byg på eksisterende netværk. Find samarbejdspartnere på flere niveauer i organisationen, som vil være ambassadører.
Byg på foreningernes initiativer, hvor de har særligt engagement. Tænk foreningsudvikling
ind i projekterne, så foreningerne støttes i at rekruttere og fastholde ”foreningsuvante”.
Lav en plan for foreningskontakten, så foreningerne ikke bliver projekttrætte og konsulentresistente i projektperioden. Lav en grundig forventningsafstemning med samarbejdspartnerne.
Husk løbende dialog og at relationerne er afgørende hele vejen fra idé til forankring!

Hvad vil I have ud af
projekterne?

Hvad er jeres udgangspunkt—den ”baseline”, I starter fra—det er afgørende at vide, hvis I vil
måle udviklingen. Hvad vil I nå og hvordan vil I måle det? Hvad har I brug for at blive klogere
på? Tænk i forankring af de gode aktiviteter fra starten!

Hvem er målgruppen og
hvad ønsker de?

Hvor mange forskellige målgrupper har I? Hvad har de til fælles og hvad adskiller dem?
Hvilke barrierer er der i forhold til deres deltagelse i foreningslivet/aktiviteter?

Hvor vildt må det
være?

Overvej, hvor mange projekter, I sætter i gang. Måske er 3 projekter bedre end 8? Spil
ikke kun de sikre kort. Prøv vilde ideer af—og drop ideer, der ikke holder.

Hvordan organiserer og
styrer I projektet?

Organiser jer, så I sikrer samspil om ejerskab og fremdrift i projekterne, også selvom der sker udskiftning blandt medarbejderne. Find en hensigtsmæssig fordeling af de administrative opgaver—for eksempel med en hovedansvarlig og en back-up.

Tænk på tværs

Tænk i aktiviteter på tværs af målgrupper og idrætsgrene. Lav aktiviteter for hele familien
som mor/søn boksning eller far/datter mountainbike. Tænk i brobygning og introduktion
til faciliteter, aktiviteter og foreningskultur. Hvis man aldrig har været i en svømmehal,
kan et forløb, hvor man introduceres til skrevne og uskrevne regler være en fantastisk brobygning. Optakten til aktiviteten kan være mere relevant end selve aktiviteten.

Ting tager tid

Undervurdér ikke ressourceforbruget. Det tager tid at skabe og fastholde relationer og at løfte ambitiøse målsætninger på tværs af fagområder. Husk at sætte ressourcer af til at få
fortalt de gode historier—det skaber energi både udadtil og indadtil!

Denne pjece er udarbejdet af Fritid og Kultur i
Høje-Taastrup Kommune i
foråret 2017.
Fotos: Kenn Thomsen,
Claus Bjørn Larsen og Fritid og Kultur
Spørg os!
Høje-Taastrup Kommune
Fritid og Kultur
Mail: fritidkultur@htk.dk
Telefon 43591000
www.htk.dk

