Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune
Vision
Netop i Nyborg! Midt i Danmark – og med udkig til hele verden:

Sprudlende kultur, levende fritid og idræt er med i alt
– og gi´r os oplevelser og udsyn!
Sigtepunkterne i visionen er
At kultur, fritid og idræt er givende – banebrydende! – for Nyborg Kommunes børn,
voksne og ældre samt for besøgende, både i det daglige liv og dér hvor et besøg,
en koncert, en sportskamp, et foredrag eller et marked hæver sig til en særlig og
unik oplevelse
At kultur-, fritids- og idrætslivet sammen med Nyborg Kommune er blandt de bedste
til folkeoplysning, foreningsliv og kulturelt iværksætteri
At Nyborg Kommune sammen med foreninger og ildsjæle fornyr og fremtidssikrer
rammer, faciliteter og ordninger for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv – gerne i
retning af et udvidet kulturbegreb og nye forståelser af fritidsaktiviteter
Nyborg Kommune er tovholder på handleplan, der dels beskriver konkrete fornyelser af
rammer og ordninger, dels understøtter at der sker mindst et par nye og opsigtsvækkende begivenheder hvert år.
Mål, handleplaner og opfølgning bliver til resultater
Handleplaner med konkrete mål og indsatser er vigtige for at opnå tilsigtede
resultater af Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken
Gerne handleplaner med udgangspunkt i statusbeskrivelser – så der eksisterer
udgangspunkt for evaluering og opfølgning
Løbende opfølgning i forhold til Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikkens mål og handleplaner kan foregå f.eks. på årlige møder med foreninger mv., evt. kombineret med
en følgegruppe.
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Målsætning
Øget synliggørelse af og samarbejde på tværs i
kultur-, fritids- og idrætslivet
– så musik, kultur, fritid og idræt bringer os mere sammen
og gerne i nye og overraskende sammenhænge!
Målet er
At foreninger og ildsjæle indenfor kultur, fritid og idræt skaber nye muligheder og
mere sammenhold, f.eks. i fælles aktiviteter, arrangementer og partnerskaber
At Nyborg Kommune understøtter synliggørelse og samarbejde med digitale
portaler, kalender og lister samt bookingordninger
At der i årene 2013 til 2016 bliver afprøvet og skabt markant mere samarbejde og
udvikling mellem foreninger, ildsjæle og kommunale institutioner samt arrangementer – gerne ved at hente erfaringer nationalt og internationalt
At kultur-, fritids- og idrætslivet etablerer mere samarbejde og flere partnerskaber
med erhvervslivet – et stærkt og tiltrækkende kendemærke for Nyborg Kommune
og Østfyn
At et tæt samarbejde mellem foreninger og kommune tilskynder, at anlæg indenfor
idræt, musik, friluftsarrangementer, folkeoplysning mv. anvendes endnu mere
At Nyborg Bibliotek og Nyborg Musikskole koordinerer, udvikler og deltager med
faciliteter, kompetencer og erfaringer i samarbejdet på tværs af Nyborgs kultur- og
fritidsliv.
En arbejdsgruppe er sammen med Nyborg Kommune tovholder på årlig workshop, hvor
foreninger, ildsjæle mv. inspirerer hinanden – og ud af det springer nye tiltag og arrangementer. Arbejdsgruppen afgør om workshoppen munder ud i handleplan for nye samarbejder og partnerskaber.
Nyborg Kommune er tovholder for gennemførelse af handleplan vedr. udvikling af digitale
universer og bookingsystem.
Nyborg Bibliotek og Nyborg Musikskole indarbejder som et tydeligt element i deres virksomhedsplaner, at disse institutioner bidrager både til synliggørelse af og tværgående
samarbejde i musik-, kultur- og fritidslivet.
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Målsætning
Nyborg Slot og By fremstår som drivkraft for mange kulturelle
initiativer med reference til historien
– for os og for gæster i Nyborg Kommune giver det værdi
at opleve historien som en del af nutiden!
Målet er
At Nyborg Slot og By´s udvikling på vej til UNESCO´s tentative verdensarvliste
bliver yderligere motor for et løft af kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune
At Nyborg Kommune bliver kendt for, at oplevelserne i historien og i Danmarks
Riges midtpunkt bliver til ny forståelse af globalisering og brobygning til den store
verden
At tilbyde borgere og besøgende naturoplevelser og aktiviteter – rundt i hele
kommunen – i forbindelse med kulturlandskabets mange historiske perler
Organisationen omkring Nyborg Slot og By etablerer samarbejde og handleplan sammen
med repræsentanter for kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune.

Målsætning
Flere borgere og gæster deltager
i kultur-, fritids- og idrætslivet – med lyst til mere
– bl.a. så flere af os bliver frivillige og nye ledere
i et bredt favnende og attraktivt kultur-, fritids- og idrætsliv
Målet er
At deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter skal give oplevelser, være
vedkommende og give lyst til mere
At aktiviteterne giver oplevelser, udsyn og fællesskaber, som berører os – i krop og
sjæl, uanset deltagernes forudsætninger
At flere borgere får lyst til mere og tager ansvar – og indgår som frivillige og som
nye ledere
At kultur, fritid og idræt i videre udstrækning for mennesker med sociale udfordringer bliver en guide til selvværd og fællesskab
At der udvikles og gennemføres igangsætnings-events for frivillige og kommende
ildsjæle
At der gennemføres lederuddannelse – og at ledere indenfor kultur-, fritids- og
idrætslivet påskønnes
Handleplan for rekruttering og udvikling af frivillige og ledere i kultur-, fritids- og idrætslivet.
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Målsætning
Nyborg Bibliotek og Nyborg Musikskole
udgør et vigtigt grundlag for at understøtte, udvikle og synliggøre
kultur- og musiklivet i bred forstand
Målet er
At Nyborg Bibliotek udarbejder en bibliotekspolitik der forholder sig til bibliotekets
samlede virksomhed
At borgerne igennem Nyborg Bibliotek får adgang til og vejledning i at navigere i de
stadig stigende mængder af information så den omsættes til viden og værdi for den
enkelte borger
At Nyborg Bibliotek tager initiativ til at udvikle fælles aktiviteter og arrangementer i
de lokale huse. Så borgene får mulighed for at deltage i et varieret program af
aktiviteter og arrangementer skabt i fællesskab af lokale aktører med forskellige
tilgange til arrangementsudvikling
At Nyborg Musikskole øger samarbejdet og dialogen med folkeskolen til gavn for
børnenes musikalske udvikling
At Nyborg Kommune arbejder for at blive kendt som ”Musikkens Kommune”. Dette
sker bl.a. gennem forpligtende samarbejde mellem kommunale og frivillige aktører
på musikområdet, gennem de musikalske undervisningstilbud, fysiske rammer,
faciliteter og projekter som fx. Spil Dansk Dagen.
Der udarbejdes handleplaner
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