KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Planlægning

NOTAT

27-02-2013
02-02-2012
Fredag den 31. maj 2013

Social kapital og trivsel
14:00

Social kapital – hvad skal vi med det?
Social kapital er et udtryk for sammenhængskraften i et
samfund. Det er de ressourcer, vi som mennesker får
adgang til, når vi indgår i relationer, der er baseret på
netværk, normer og tillid. Og det er et udtryk for det
ekstra element, der opstår, når vi individer går sammen
om at nå både individuelle og fælles mål. Velfærdsstaten,
som vi kender den, er under forandring og udfordrer det
offentlige sektor, markedet og civilsamfundet til at
samarbejde på nye måder. Hvilken opgave skal
folkeoplysningen løfte med udgangspunkt i
frivilligheden, engagementet og ildsjælene?
v. Jesper Nygård, Bjarne Ibsen

15:30

Pause

15:45

Når trivslen i foreningerne bliver udfordret
v. Lars Netteberg, Red Barnet
Hvert fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at blive drillet
til aktiviteter efter skole og hvert ottende barn er stoppet
med deres fritidsaktivitet på grund af mobning. Det viser
en rapport Red Barnet har fået lavet sammen med Mary
Fonden, af Center for uddannelsesstudier. Hvad er
mobning, hvad fortæller tallene, hvad kan man gøre i
foreningerne og hvordan kan en politik på området se
ud?

16:45

Pause

17:00

Diskussion i grupper

17:45

Opsamling fra grupperne
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FACILITETER
18:15

19:00
19:30

Status på arbejdet med faciliteter
- lokaler med eksklusivret
- orientering om resultater fra undersøgelse af udnyttelse
af faciliteter
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FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN
9:00

Revision af folkeoplysningspolitikken
På baggrund af status for indfrielsen af resultatmålene skal
udvalget vælge eventuelle temaer samt procedure for revision af
politikken.

10:00

Præsentation af tre handlingsplaner knyttet til Kultur- og
Fritidspolitikken
Kultur- og Fritidsforvaltningen tager i løbet af foråret 2013
stilling til handlingsplaner, der udspringer af Kultur- og
Fritidspolitikken. Tre af disse har især snitflader til
Folkeoplysningspolitikken:
- frivillighed
- partnerskaber
- mangfoldighed
Diskussion i grupper
Identificering af mulige politiske og handlingsorienterede
snitflader mellem folkeoplysningspolitikken og
handlingsplanerne.

11:00

Afrunding af prioriterede opgaver for perioden
Med udgangspunkt i det arbejdspapir, som udvalget besluttede i
2010, opsamles erfaringer og videre ønsker for udvalgets
arbejde.

12:00

Opsamling

12:30

Frokost
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