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Udarbejdelsen af en ny politik
Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik er sket i et samarbejde mellem
borgerne, forvaltningen og politikerne. Som opstart til processen blev flere foreninger
inviteret til en diskussion om rammerne for politikken. Efterfølgende blev der nedsat en
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige områder samt én fra
forvaltningen. Arbejdsgruppen udarbejdede rammerne for politikken og inviterede derefter
alle foreningerne på Fanø til et stormøde for at få deres input til indholdet. Efterfølgende
udarbejdede arbejdsgruppen et udkast til politikken som blev diskuteret med Børne- og
Kulturudvalget inden den blev vedtaget af byrådet.

Vision
Vi vil skabe en sammenhængende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, som kan danne grundlag
for en målrettet udvikling af alle tre områder i Fanø Kommune og derigennem skabe gode
mødesteder på tværs af generationer, interesseskel og tilknytningsforhold. Politikken tager
derved udgangspunkt i Fanøstrategien og bidrager til den overordnede strategi om ”Kvalitet
i livet – hele livet” i sammenhæng med Fanø Kommunes øvrige strategier og politikker.

Formålet
På Fanø eksisterer der er rigt og mangfoldigt kultur-, fritids- og idrætsliv, som har en
drivkraft og engagement, der arbejder for at det gode liv kan leves på øen sammen med
andre.
Formålet med den samlende politik er at skabe et større og stærkere samarbejde inden for
og på tværs af foreninger, institutioner, kommunen og private aktører. Politikken skal være
en retningslinje for, hvordan man arbejder for en udvikling af kultur-, fritids- og idrætslivet
på Fanø. Derved ønsker vi også med politikken at dele initiativretten med borgerne,
foreningerne, institutionerne og de frivillige ildsjæle for at opretholde og udvikle det rige og
mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv som eksisterer på Fanø.

Fanø Kommunes hensigtserklæring
Fanø Kommune vil understøtte og arbejde for etablering af partnerskaber og måder at
samarbejde på, så der skabes et stærkt og synligt miljø for vidensdeling, udvikling,
nytænkning og kreative alliancer mellem aktørerne inden for kultur-, fritids- og idrætslivet
på Fanø. Derigennem vil Fanø Kommune støtte mulighederne for at lokale aktører kan
udvikle kultur-, fritids- og idrætslivet på Fanø.
Fanø Kommune leverer rammerne for at sikre at kultur-, fritids- og idrætslivet kan blomstre
og udvikle sig og dermed sikre prioriteringer af kultur-, fritids- og idrætstilbud, som har en
høj kvalitet og tager udgangspunkt i såvel en stolt tradition som nytænkning.
Dialogen med de lokale aktører om udviklingsmulighederne af kultur-, fritids- og idrætslivet
er meget vigtig. Fanø Kommune vil derfor løbende føre dialog med de forskellige aktører
blandt andet ved årlige dialogmøder med Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samråd og
Brugerråd for Stadion samt de mange festivalarrangører på Fanø. Derudover vil Fanø
Kommune arrangerer et årligt netværksmøde, hvor alle foreninger på Fanø har mulighed for
at mødes og derved skabe et større kendskab og samarbejdsmuligheder med hinanden.

De fælles fokuspunkter
For at få skabt en samlende politik er der udvalgt tre fokusområder, som går på tværs af
både kultur-, fritids- og idrætslivet på Fanø. De tre fokusområder skal være grundstenen for
det virke som såvel Fanø Kommune som de lokale foreninger arbejder ud fra i den
fremtidige udvikling af kultur-, fritids og idrætslivet på Fanø.

Samarbejde på tværs
Samarbejdet er grundstenen i den fælles politik. Formålet med at samarbejde er at skabe de
bedste tilbud med de ressourcer, der er til rådighed. Samarbejdet kan foregå på tværs af
foreningerne i de tre områder, men kan også være på tværs af både kultur-, fritids- og
idrætslivet samt mellem foreningerne, skolen og fritidsklubben, institutioner og kommunen.
Samarbejde kræver viden og kendskab til hinanden og Fanø Kommune vil derfor arbejde for,
at der bliver skabt et større kendskab til hinanden foreningerne imellem. I de forskellige
foreninger og institutioner er der forskellige ressourcer og materialer, som man kunne deles
om til gavn for alle.
Målsætninger:
-

Afholde et årligt netværksmøde, hvor alle foreningerne på Fanø kan samles
Afholde et årligt fællesmøde for alle formændene i alle foreningerne på Fanø
Understøtte arbejdet for at der skabes en fælles grejbank af materialer til
afbenyttelse af alle
Skabe et fælles netværk på tværs af foreningerne, der kan sikre større kendskab og
viden foreningerne imellem samt mere samarbejde
Styrke integrationsindsatsen gennem kulturen, fritiden og idrætten på Fanø

Generationer på tværs
På Fanø skal der være plads til alle og derfor vil Fanø Kommune understøtte foreningernes
arbejde for at skabe mødesteder på tværs af generationer. Både børn og unge, voksne samt
ældre har alle kompetencer, som kan sættes i spil til at planlægge projekter, arrangementer
eller lignende, som kan være til gavn for alle parter. At samarbejde på tværs af generationer
kræver, at man giver plads til, at alle kan være med og bidrage med hver deres egenskaber. I
dag er meget af foreningsliv drevet af ældre, men for at foreningerne kan bestå og udvikle
sig, skal der være plads til nye kræfter, der kan bidrage.
Målsætninger:
-

Planlægge, understøtte og afholde arrangementer der henvender sig til at alle
aldersgrupper
Arbejde for at alle på tværs af alder kan deltage i foreninger og aktiviteter på Fanø.

Frivillighed
Frivillighed er grundstenen for alle foreningerne på Fanø, som gør et stort stykke arbejde for
at lave gode og relevante tilbud på både kultur-, fritids- og idrætsområdet. Fanø Kommune

anerkender de mange frivillige i foreningernes store arbejde i alt fra festivaler, over
kulturinstitutioner til idrætsklubberne, som skaber stor værdi for mange mennesker. For at
sikre fremtiden og udviklingen af frivilligheden og foreningerne på Fanø, er det vigtigt at
gøre plads til flere former af frivillighed såvel organiserede som uorganiserede.
Målsætninger:
-

Understøtte foreningernes arbejde for at skabe plads til flere former for frivillighed
samt rekrutteringsmuligheder
Arbejde for anerkendelse af frivillige
Arbejde for at skabe en fælles frivillig database, som kan benyttes til forskellige
lejligheder

Kultur, fritid og idræt
I udarbejdelsen af en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik blev det italesat af de forskellige
aktører og foreninger, at man ønskede at vise og tilgodese de særegne og karakteristika, der
er på de forskellige områder og som er vigtige at bevare og udvikle. Derfor er politikken delt
i tre områder: kultur, fritid og idræt. Det er ikke vigtigt, at man som forening eller individ kan
placere sig inden for ét af de tre områder, da alle tre områder overlapper og kan have fælles
kerneværdier og arbejdsformer. Fælles for de tre områder er, at de definerer den frie tid for
borgerne på Fanø.

Kultur
Fanø har et rigt kulturliv med både store og små kulturarrangementer og forskellige
kulturinstitutioner, som alle arbejder for at skabe gode kulturoplevelser for såvel Fanøborgere som gæster og turister. Kulturinstitutionerne har en vigtig rolle i videreformidlingen
af kulturarven samt skabe gode mødesteder på tværs af generationer til oplevelse af
kulturen. Derudover giver Kulturskolen gode og varierende muligheder for børn og unge til
at udfolde sig kreativt gennem musik og billedkunst.

Indsatområder for kulturlivet:
Fanø som festivalernes ø
- Fanø har i dag mange festivaler, der årligt skaber gode musik- og kulturoplevelser for
både borgere og besøgende. For en ø på størrelse med Fanø er dette unikt og derfor
ønsker vi at værne om de mange festivalstilbud og skabe gode rammer for deres
udvikling.
Fanøs kulturarv
- Kulturarven på Fanø består både af den materielle og den immaterielle. Naturen er
en stor del af øens identitet. Fanøs placering i Nationalpark Vadehavet og optagelse
af vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste er derved et væsentligt element i
kulturarven. Derfor ønsker vi også af sikre og udvikle måderne for formidling af den
rige og spændende kulturarv i samarbejde med relevante aktører.
- Den immaterielle kulturarv består af de mere uhåndgribelige elementer, som Fanøs
unikke traditioner og historier. Disse elementer ønsker vi at holde i hævd og bevare
samt videreformidle.
Kulturaftale Vadehavet
- Som en del af en regional udvikling af kulturen er Fanø Kommune gået sammen med
kommunerne i Varde, Tønder og Esbjerg samt Kulturministeriet og udarbejdet en
kulturaftale for Vadehavet, der sigter på at styrke kvaliteten og mangfoldigheden i
vadehavsområdets kulturliv.

Fritid
På Fanø er der er at alsidigt og aktivt fritidsliv, som bruger naturen som en aktiv ressource.
Fritidsområdet spænder vidt fra aftenskolerne til spejderne og omfatter både kulturelle og

idrætsmæssige elementer. Fanø Kommune ønsker at sikre, at initiativerne fra borgerne til
etablering og fornyelse af aktivitetstilbud til både voksne samt børn og unge bibeholdes.

Indsatsområder for fritidslivet:
Information
- Vi ønsker at sikre fri og lige adgang til information, vejledning og oplysning, blandt
andet gennem Fanø Kommunes hjemmeside, som skal virke understøttende og kan
bruges aktivt i formidlingen af Fanøs fritidstilbud, heriblandt FanøKalender.
Børne og ungdomsorganisationer
- Fritidslivet skal kunne favne de børn og unge, som ikke ønsker eller har mulighed for
at være en del af idrætslivet. Vi ønsker derfor at understøtte de børne- og
ungdomsorganisationer, der arbejder for socialisering og dannelsesproces

Idræt
Fanø har et rigt og bredt idrætsliv med mange foreninger og grupper der tilbyder forskellige
former for motion og idræt. På Fanø er der en lang og stolt tradition og opbakning til den
organiserede idræt som favner mange borgere på tværs af alder. Idræt kan dyrkes både
individuelt og i fællesskab med andre samt både ude og inde. Fanø Kommune ønsker at
støtte op om alle former for idræt og motion på Fanø.

Indsatsområder for idrætslivet:
Plads til de uorganiserede, løst forankrede og individuelle motionister
- Der findes mange former for motion og på Fanø skal der også være plads til de
uorganiserede, løst forankrede og individuelle motionister der ønsker at bevæge sig
i naturen. Fanø Kommune ønsker derved at gøre det nemmere og mere attraktivt at
bruge naturen som aktivitetscenter.
Sundt fritidstilbud til børn og unge
- Sundhed er noget der skal læres og derfor ønsker Fanø Kommune også, at alle børn
og unge skal have mulighed for at være en del af et sundt fritids- og idrætstilbud
Idræt for alle
- Alle borgergrupper på Fanø skal have mulighed for at dyrke idræt. Derfor vil Fanø
Kommune understøtte de foreninger, der arbejder for at inkludere flere borgere i at
dyrke idræt.
Gode faciliteter
- På Fanø er der mange gode faciliteter til at dyrker motion og idræt både inde og
ude. Fanø Kommune ønsker derved at sikre den bedst mulige udnyttelse af
idrætsfaciliteterne samt skabe bedre rammer for at dyrke idræt i naturen.

Fælles flagskibe
Med baggrund i de fælles fokuspunkter, er der valgt at fokuserer på nogle fælles flagskibe
som går på tværs både kultur-, fritids- og idrætslivet på Fanø. Flagskibene skal agere
pejlemærker for, hvilke områder der ønskes at have et større fokus på at udvikle.
-

-

Kulturel Rygsæk
o Den kulturelle rygsæk blev indført i 2016 for kommunens børn og unge.
Rygsækken startes op i dagtilbuddene og videreføres gennem børnenes
skolegang, hvor den integreres i læreplaner i såvel indskolingen,
mellemtrinnet samt udskolingsklasserene
Plads til børn og unge
o Der skal skabes mere rum til børn og unge i såvel kultur-, fritids- og
idrætslivet, så både børn og unge får plads til at deltage på deres præmisser.
Vi ønsker at skabe et fysisk og mentalt rum, hvor specielt de unge kan
samles inden for nogle rammer, der appellerer til deres måder at mødes på.

