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Handleplan 2019  

Idræts- og fritidslivet i Silkeborg Kommune spiller en central rolle i at skabe fællesskab, 

livskvalitet og unikke aktiviteter og oplevelser for vores borgere. Med idræts- og 

fritidspolitikken 2017-2024 vil vi sikre, at rammerne for idræts- og fritidsaktiviteter frem mod 

2024 er optimale. 

Gennem seks strategiske spor skal politikken skabe et mangfoldigt idræts- og fritidsliv og 

samtidig være en løftestang for udvikling og vækst i kommunen. 

1. Et idræts- og fritidsliv i udvikling Silkeborg Kommune skal have et mangfoldigt og 

varieret forenings- og fritidsliv med tilbud, der appellerer til alle borgere. 

2. Partnerskaber Silkeborg Kommune skal etablere partnerskaber mellem 

folkeoplysningsområdet og offentlige organisationer, så vi i fællesskab arbejder på at løse 

samfundsmæssige velfærdsudfordringer. 

3. Fysiske rammer inde og ude Silkeborg Kommune skal have moderne fysiske rammer 

med åbenhed, fleksibilitet og størst mulig udnyttelse, som inspirerer alle til et aktivt idræts- og 

fritidsliv. 

4. Outdooraktiviteter Silkeborg Kommune skal være Danmarks førende outdoorkommune 

med enestående aktiviteter og muligheder i naturen for foreningslivet, selvorganiserede 

grupper, erhvervsliv og turister.  

5. Events Silkeborg Kommune skal have markante idræts- og fritidsevents, som både giver 

international genklang, men også skaber gode oplevelser lokalt for vores borgere og 

foreninger.  

6. Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet Silkeborg Kommune skal have 

engagerede trænere og ledere, som skaber idræts- og fritidsaktiviteter, der er innovative, 

tidssvarende og tilpas udfordrende, og som dermed bidrager til at udvikle et rigt og varieret 

foreningsliv.  

Hvert spor er suppleret med et antal strategiske handlinger, som iværksættes gennem årlige 

handleplaner. Indeværende handleplan beskriver, hvordan idræts- og fritidspolitikkens 

strategiske spor og handlinger implementeres i 2019/2020. 

  



SPOR 1 Et idræts- og fritidsliv i udvikling  

Foreningsaktiviteter  

Pulsskolen / Outdoorskolen 

Pulsskolen er en idrætsuge (uge 28 i 2019) for børn og unge i alderen 7½-16 år, hvor leg, idræt 

og sjove bevægelser er i fokus. Vi vil lave et samarbejde med Pulsskolen om outdooridrætter i 

3-4 ud af ni idrætter. Samtidig er det vores mål at lave samarbejde med foreningerne i Silkeborg 

i alle 9 idrætter. Formålet er at tilbyde en sommerferieaktivitet med brobygning til 

idrætsforeningerne i Silkeborg kommune. Desuden sætte fokus på outdoorforeningerne for 

kommunens børn herunder særligt sårbare børn.  

I 2018 var 75 børn tilmeldt Pulsskolen i Silkeborg, men målet for 2019 er 100 tilmeldte børn. I 

samarbejde med SSP-Silkeborg vil vi tilkøbe 8-10 pladser på Pulsskolen til børn fra udsatte 

familier, som derved også for mulighed for at deltage i idrætsaktiviteterne.   

I 2. halvår af 2019 vil der være evaluering af idrætsugen samt opfølgning på, hvor mange børn 

der efterfølgende er blevet tilknyttet en idrætsforening. Dette danner grundlag for justeringer til 

et eventuelt fremtidigt samarbejde med Pulsskolen.  

Foreningsnetværk 

Foreningsmøde med spejdergrupper  

Med afsæt i erfaringerne fra de to idrætsforeningsnetværk, som Silkeborg Kommune succesfuldt 

har afviklet gennem de sidste par år i samarbejde med DGI Midtjylland og Idrætsrådet i Silkeborg 

Kommune, vil vi på samme måde styrke kommunens spejdergrupper.  

Formålet med netværkene er at skabe et forum for deltagerne, som giver nem adgang til viden 

om spejderaktiviteter samt giver mulighed for at erfaringsudveksle og sparre på tværs. Hvert 

netværksmøde sætter desuden fokus på en eller flere aktuelle temaer udvalgt på baggrund af 

deltagernes ønske. 

Der skal afholdes 1-2 årlige netværksmøder. Efter det første år laves en statusevaluering, hvor 

der kvantitativt og kvalitativt samles op i forhold til deltagernes udbytte af netværket. Derved 

kan vi justere netværket til, hvor der er behov. 

 

  



SPOR 2: Partnerskaber  

Åben skole – partnerskab mellem skole og forening  

Badminton i Skolen 

I samarbejde med DGI Midtjylland og lokale badmintonklubber vil vi afprøve projektet 

”Badminton i skolen”  

”Badminton i skolen” er en aktivitetsdag på den lokale skole, hvis formål er at udbrede 

kendskabet til badminton hos eleverne igennem leg med ketsjer og fjerbolde. Erfaringer viser, 

at ”badminton i skolen” giver mere badmintonaktivitet i det område, hvor aktivitetsdagen bliver 

afholdt. 

Målet med projektet er derfor at fremme interessen for fysisk aktivitet og badminton hos børn 

og unge, og samtidig øge medlemstallet i kommunens badmintonklubber.  

DGI Midtjylland står for planlægning, rekruttering af badmintonklubber og gennemførsel af 

skoleforløbene, som forventes afviklet i 2. halvår 2019. Modsat andre åben skole-projekter er 

det badmintonklubberne, der i ”Badminton i skolen”-projektet betaler en timepris for deltagelse. 

Erfaringer fra andre kommuner er, at det giver et ejerskab og en motivation hos foreningen, når 

der har været en egenbetaling for deltagelse.  

Silkeborg Kommune giver et tilskud på kr. 500 pr. ”Badminton i skolen”-forløb, som foreningerne 

deltager i.   

Målet er 10-15 tilmeldte foreninger til projekt ”badminton i skolen”. Målet er desuden, at 

deltagende foreninger får et afkast på 1-5 nye medlemmer efter et ”Badminton i skolen”-forløb.     

Partnerskab om velfærdsudfordringer   

Sundhed for livet  

Det kan for mange borgere være en stor udfordring at fastholde en aktiv livsstil efter endt forløb 

i sundhedshuset. Dette vil vi forsøge at imødekomme ved at inddrage nærmiljøet i form af 

foreningslivet og aftenskolerne og derved lave brobygning til et blivende idrætstilbud.     

Vi vil derfor undersøge muligheden for og afprøve et pilotsamarbejde med Sundhedshuset, hvor 

eksterne aktører som foreninger og aftenskoler inkluderes som en del af husets sundhedstilbud 

til en række udvalgte borgere. Målet er, at borgerne med denne brobygning skal blive en del af 

et foreningsfællesskab og samtidig fastholde deres nye livsstil påbegyndt i sundhedshuset.  

 



Partnerskab om velfærdsudfordringer  

Den nuværende regering har afsat 40 mio. kr. i satspuljemidler i 2019 til ”Idræt som vej til 

inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed” i perioden 2019-2022. På denne baggrund 

sætter vi fokus på samarbejder, der støtter op om regeringens oplæg. Dette gøres bl.a. med 

projekterne ”Fællesskaber på recept”, ”motion/natur på recept” og ”idræt og integration”.  

 

Fællesskaber på recept 

Omkring en femtedel af danskere mellem 18 og 70 år oplever i større eller mindre grad, at stå 

uden for et fællesskab. Mange af borgerne har store udfordringer i livet af helbredsmæssig, 

psykisk eller social karakter.  

Formålet med pilotprojektet ”Fællesskaber på recept” er at få flere borgere ind i allerede 

eksisterende fællesskaber for på den måde at gavne den enkelte borgers mentale sundhed og 

styrke fællesskaberne.  

Projektet er et samarbejde bestående af Silkeborg Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg, 

Frivilligcenter Silkeborg, samt Silkeborg Kommunes afdeling for Kultur og Borgerservice. 

Hensigten er, at den praktiserende læge henviser patienter i denne målgruppe til Frivilligcenter 

Silkeborg, som efter en samtale, søger for kontakten mellem borgeren og en af foreningerne i 

Silleborg herunder en idrætsforening, en interessegruppe, en lokal sammenslutning, en 

læsekreds, et online fællesskab.  

Tidsplanen for projektet er, at almen praksis begynder henvisninger af borgerne til Frivilligcenter 

Silkeborg i april 2019. Evalueringen af pilotprojektet sker i juli/august 2019.  

 

Natur/motion på recept  

I forlængelse af ”Fællesskaber på recept” vil vi ansøge satspuljen til et ”Natur/motion på recept”-

projekt, som skal være et samarbejde mellem Silkeborg Kommunes afdeling for Kultur og 

Borgerservice, jobcenteret og idræts- og fritidsforeninger. Som vi har set med ”kultur på recept” 

har det haft gavnlige effekter på sygemeldte borgere, når de har været igennem et 10-ugers 

”kultur på recept”-forløb. ”Natur/motion på recepet” skal bruge samme rekrutteringskanal via 

jobcenteret, men bygge på og henvise sygemeldte og langtidsledige til idræts- og 

fritidsforeninger, som føres igennem et idrætsforløb med henblik på rehabilitering. Projektet 

beskrives i løbet af foråret 2019 og indsendes, når satspuljen åbner.   



Idræt og integration  

”Idræt og integration” har til formål at integrere borgere med etnisk minoritetsbaggrund ind i 

lokale frivillige fællesskaber igennem idræt. Dette sker via et samarbejde mellem Silkeborg 

Kommunes afdeling for Kultur og Borgerservice, DGI Midtjylland, Dansk Flygtningehjælps 

fritidspuljen og beskæftigelsesafdeling.  

Projektet sætter fokus på flygtningebørn i alderen 0-18 år, som har mulighed for at søge tilskud 

til foreningskontingent igennem Fritidspuljen. I 2018 søgte 65 børn fritidspuljen, hvoraf 54% 

blev godkendt, men heraf blev kun 29% indløst. Projektet vil således undersøge årsagen til den 

lave indløsningsgrad og på den baggrund undersøge mulighederne for eventuelle justeringer i 

ansøgning- eller indløsningsprocessen, som kan have afhold nogen børn fra at anvende deres 

tilskud.  

Projektet vil endvidere forsøge at få en større andel etniske kvinder på barsel integreret i det 

danske samfund. Dette sker bl.a. igennem tiltag som gåture, motionshold og information om 

foreningstiltag i nærmiljøet: Herved er målet en større interesse for både fysisk aktivitet samt 

det frivillige foreningsliv.    

I de samarbejdende foreninger skal findes en ambassadør, som børnene og kvinderne kan 

henvende sig til med eventuelle spørgsmål. Ligeledes skal ambassadøren modtage nye 

foreningsmedlemmer således, at integrationen bliver så nem og overskuelig for medlemmerne            

såvel som for foreningen selv.  

 

SPOR 3: Fysiske rammer inde og ude 

Udnyttelse af kommunale haller og sale 

Udnyttelse af kommunale faciliteter 
 
Vi vil undersøge udnyttelsesgraden af de kommunale haller og sale.  

Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over udnyttelsesgraden og derved se på, om 

graden kan optimeres, så flest mulige får gavn af kommunens faciliteter. Det undersøges i løbet 

af 1. halvår 2019, hvilke muligheder og systemer der findes til at kunne afdække aktiviteten i 

en hal eller sal. Den praktiske undersøgelse vil således kunne finde sted i sæson 2019/2020. 

Det undersøges, om der findes systemer, der kan flyttes fra lokale til lokale hen over en sæson, 

så flere lokaliteter kan afdækkes. Vi vil søge at indhente erfaring fra kommuner, der har afprøvet 

systemer, som overholder reglerne vedrørende identifikation og GDPR mv. på området.  

 



Økonomien i opstilling, resultatformidling og rapportering undersøges ligeledes med henblik på 

afgrænsning af undersøgelsens omfang samt de fremtidige perspektiver.   

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Idrætsrådet i Silkeborg Kommune. 


