Kultur i bevægelse
Rudersdal Kommunes Kulturpolitik
Rudersdal er rig på smuk natur og et alsidigt kultur- og fritidsliv. Vi vil kontinuerligt og i
samarbejde og dialog med omverdenen arbejde med at udvikle og synliggøre disse rammer,
aktiviteter og tilbud, så de understøtter et sundt liv med fokus på (livs)kvalitet og glæde.
Kulturpolitikken, der består af en vision og en række værdier, er den overordnede rettesnor
for dette arbejde.
Vision
Vi samler små successer til store oplevelser og unikke øjeblikke.
Med fokus på mangfoldighed (respekt, rummelighed og forskelligheder), (livs)kvalitet og
samarbejde bevæger vi os med mod og nysgerrighed ad nye veje – fysisk og mentalt.
Værdier
Kultur for os tager afsæt i:












Mangfoldighed, fordi kultur bringer mennesker sammen på tværs af alder, køn,
etnisk baggrund og interesser i respekt for den enkelte og med rummelighed til
forskelligheder
Kvalitet, fordi alsidighed i udbuddene, attraktive udøvelsesrum og indhold i
aktiviteterne er væsentlige faktorer for et godt kultur- og fritidsliv
Kompetencer, fordi kultur er oplevelser, aktiviteter og kreativitet, der giver børn, unge
og voksne faglige og sociale kompetencer til videre (ud)dannelse samt en sund og
indholdsrig livsførelse
Mod og synlighed, fordi kultur er muligheder, anderledes løsninger og nye
oplevelser, som giver den enkelte styrke til at udfolde sig – alene og sammen med
andre
Dialog og samarbejde, fordi de bedste resultater skabes i fællesskab og involvering
er en måde at opleve og deltage i lokalområdet på
Sundhed, trivsel og livskvalitet, fordi kultur er med til at krydre livet, pirre
nysgerrigheden, skabe engagement og give inspiration i hverdagen – alt det, der er
med til at give en positiv tilgang til livet
Tradition og fornyelse, fordi kultur med afsæt i de fælles rødder giver sammenhold,
styrke og identitet og mod på konstant at være i bevægelse og åben for nye møder,
andre kulturer og traditioner.

Kulturpolitikkens overordnede vision og den konkrete realisering bindes sammen af initiativer
og indsatser, der tager afsæt i:
 Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål
 Strategier for særlige temaer (bibliotek, idræt, musik, unge, museer/kulturarv)
 De to politikker for henholdsvis Frivillighed og Idræt- og motion/Bevægelse, der går
på tværs af Rudersdal Kommune.

Bevægelsespolitik
Strategier

Bevægelsespolitik

I Kulturområdets virksomheder udformer vi handleplaner, der viser hvordan vi gennem
konkrete opgaver, aktiviteter, initiativer og indsatser vil omsætte vision til handling.
Vi vil:











understøtte en alsidig og varieret palet af kultur- og fritidstilbud
udnytte rammerne til møder, aktiviteter og gode oplevelser
inspirere til fysisk udfoldelse, intellektuel aktivitet og sociale relationer
have fokus på børn og unge og fremme deres udviklingsmuligheder
have fokus på ”det hele menneske” og tage udgangspunkt i det enkelte individ
støtte såvel bredde som elite
værne om traditionerne, så de er i pagt med tiden
tage ansvar og tage chancer
udnytte kultur- og fritidslivets potentialer til at fremme sundheden
skabe netværk på tværs af traditionelle skel og fremme dialog,
samarbejde/samskabelse og involvering
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