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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
Dagsorden er godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.

Side 3

2 (Offentlig) Orientering om speed drawing-film og
drøftelse af lancering af Outdoormasterplanen
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad er sendt til godkendelse i byrådet
22. juni. Outdoorudvalget orienteres om den speed drawing-film, der produceres til at ledsage
masterplansdokumentet og drøfter, hvordan masterplanen skal lanceres på byrådsmødet og til
omverdenen efter godkendelse.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,



At orienteringen om speed drawing-film tages til efterretning
At lanceringen af Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad drøftes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad er sendt til godkendelse i byrådet
22. juni (se bilag). Den færdige speed drawing-film, der på små fire minutter præsenterer
Outdoormasterplanens hovedpointer, indgår i dagsordenmaterialet. Outdoorudvalget
orienteres med udgangspunkt i storyboardet om filmens indhold og opbygning.
Byrådet orienteres allerede om processen for færdiggørelsen af Outdoormasterplanen og
masterplanens nye struktur på byrådets temamøde 15. juni. Outdoorudvalget drøfter, hvilke
ord Outdoormasterplanen skal gives med på vejen på byrådsmødet 22. juni og evt.
rollefordeling.
Efter godkendelse i byrådet deles speed drawing-filmen på Silkeborg Kommunes facebook- og
LinkedIn-side og via Outdoorsekretariatets kanaler. Filmen sendes også til pressen og de

Side 4

aktører, der har bidraget til Outdoormasterplanen. Outdoorudvalget drøfter andre relevante
kanaler og modtagere.

Bilag
1 (Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad - 8505294)
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3 (Offentlig) Drøftelse af indhold på efterårets møder i
Outdoorudvalget
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Efter sommerferien påbegynder Outdoorudvalget arbejdet med at realisere
Outdoormasterplanen. Outdoorudvalget drøfter, hvordan realiseringen skal gribes an herunder
hvilke aktører, der med fordel kan bidrage til at få mere outdoor ind på velfærdsområderne.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,



At udvalgets tilgang til realiseringen af Outdoormasterplanen drøftes
At mulige aktører, der kan bidrage til realiseringen af Outdoormasterplanen – særligt
med fokus på velfærd – drøftes.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På den anden side af sommerferien påbegynder Outdoorudvalget arbejdet med at realisere
den godkendte Outdoormasterplan. Jf. Outdoorudvalgets kommissorium vil udvalget have
særligt fokus på, hvordan outdoor kan spille en større rolle på velfærdsområdet.
Forud for planlægningen af efterårets program drøfter Outdoorudvalget, hvordan arbejdet med
at realisere Outdoormasterplanen skal gribes an og rammesættes: inddragelse, mødeform,
ambitionsniveau mv. Outdoorudvalget drøfter herunder hvilke aktører, der i første omgang
inviteres til at tage del i realiseringen af Outdoormasterplanen og/eller gentænkningen af
velfærdsopgaverne med fokus på mere outdoor.
Outdoorudvalgets formand har allerede været i dialog med bl.a. Idrætsrådet og Vejlsøhus, der
gerne vil involveres. Listen kan med fordel suppleres af aktører, der kan spille en rolle i forhold
til at få mere outdoor ind på velfærdsområdet.

Side 6

Side 7

4 (Offentlig) Orientering om forskning vedr. børn og
outdoor v. Andreas Rasch-Christensen
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som optakt til efterårets arbejde introducerer Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på
VIA University College, Outdoorudvalget til forskningsfeltet ”børn, outdoor og læring”.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
På den anden side af sommerferien påbegynder Outdoorudvalget arbejdet med at realisere
den godkendte Outdoormasterplan. Jf. Outdoorudvalgets kommissorium vil udvalget samtidig
have fokus på, hvordan outdoor kan spille en større rolle på velfærdsområderne.
Som optakt til det forestående arbejde introducerer Andreas Rasch-Christensen, der er
forskningschef på Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse på VIA University College,
Outdoorudvalget til relevant forskning vedr. børn, outdoor og læring.
Oplægget er en generel introduktion til forskningsfeltet, og VIA University College stiller gerne
op med relevante specialister i løbet af efteråret, hvis oplægget giver Outdoorudvalget lyst til
at dykke yderligere ned i specifikke temaer, fx trivsel, naturfaglig dannelse, bevægelse og
læring.
Der er afsat tid til at Outdoorudvalget kan gå i dialog med Andreas Rasch-Christensen.
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5 (Offentlig) Drøftelse af "Dagens Historie"
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2020-00899

Resume
Som aftalt på Outdoorudvalgets møde 2. april bruger Outdoorudvalget 5 minutter på hvert
udvalgsmøde på at drøfte, hvilke historier der kan kommunikeres til omverden og presse efter
udvalgsmødet.

Indstilling
Udviklingschefen indstiller til Outdoorudvalget,


At mulige historier, der efter dagens møde kan kommunikeres til omverden og presse
drøftes.

Beslutning
Drøftet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Outdoorudvalget besluttede på udvalgsmødet 2. april, at det ønsker at kommunikere løbende
om udvalgets arbejde til omverden og presse. I forlængelse her af bruges der nu fem minutter
på hvert udvalgsmøde på at drøfte, hvilke historier der med fordel kan kommunikeres fra og
omkring dagens møde.
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6 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06101

Beslutning
Udvalgsformanden orienterede Outdoorudvalget om:





At Outdoormasterplanen præsenteres på byrådets temamøde 15. juni
At både KFIU og Socialudvalget skriver outdoor ind i udvalgsmålene
At processen frem mod Budget 2021 påbegyndes efter sommerferien og at
Outdoorudvalget kan komme med ønsker
At der kan søges medfinansiering til lokale projekter gennem Realdanias Underværker.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Eventuelle emner til udvalgets orientering.
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7 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Dr24376
SagsID: EMN-2019-06102

Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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