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Vi udvikler gennem samarbejde!
Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokal-
samfundet, og som en forudsætning for kommunens udvikling som helhed. Kultur- og fritidslivet skal 
løbende udvikles og kvalificeres, så det afspejler og imødekommer nye strømninger. Det fordrer, at 
aktørerne på området samarbejder: Vi kan løfte større opgaver, når vi løfter i flok, og sammen kan vi 
hæve kvaliteten i arrangementer og aktiviteter! 

Initiativet til udvikling kan både komme fra kommunens egne institutioner og fra borgere, erhvervsliv, 
ildsjæle og frivillige, som har fingeren på den lokale puls og inviterer kommunen til partnerskab. Dette 
samarbejde ønsker vi at styrke. 

Vi skal også have øjnene åbne for egnede og relevante samarbejdspartnere udenfor kommunens 
grænser – både regionalt, nationalt og internationalt.

Det kan fx ske ved:

F
ri

ti
d

De frivillige i forenings- og fritidslivet i Jammer-
bugt Kommune skal have mest muligt ud af deres 
ressourcer.  De skal mærke, at kommunen bakker 
dem op og anerkender deres indsats

Vi ønsker et styrket samarbejde mellem foreninger 
og øvrige aktører i fritidslivet og på tværs af kom-
munale sektorer

Vi ønsker flere nyskabende projekter og aktiviteter

Folkeoplysningsudvalget har i højere grad fokus på 
udvikling end drift

at kommunens forvaltning og institutioner understøtter for-
enings- og fritidslivet med rådgivning, koordinering mv.
at kommunen skaber et overblik over faciliteter og aktø-
rer i fritidslivet og afdækker behovet for en samarbejds-
platform for foreninger m.fl.

at vi bakker op om hinandens tiltag og ideer

at vi gør brug af mulighederne under relevante projekter 
og puljer 

at Folkeoplysningsudvalgets opgaver og organisering 
nytænkes 

↔

↔

↔

↔

↔

Det kan fx ske ved:
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r Aktører i kulturlivet i Jammerbugt Kommune skal 
opleve kommunen som en medspiller, der aner-
kender, udvikler og skaber forbindelse mellem 
aktørerne

Vi ønsker at styrke nye tværgående alliancer og 
netværk mellem aktørerne på området - fx kunst-
nere og kunsthåndværkere 

Vi ønsker flere tiltag, som kvantitativt og kvalitativt 
kan udvikle kulturlivet

Musikskolen skal udvikles til kulturskole, så den 
tilbyder undervisning i flere forskellige kunstneriske 
genrer

at kommunens forvaltning og institutioner understøtter 
kulturlivet med rådgivning, koordinering mv.

at kommunen er en aktiv og progressiv partner i Kultur-
aftale Nordjylland og i øvrigt deltager aktivt i relevante 
projekter og søger relevante puljemidler

at kulturelle aktører samarbejder via Kulturelt Samvirke 
og derigennem løfter i flok

gradvist at udbygge Musikskolens tilbud

↔

↔

↔

↔
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Det kan fx ske ved:
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I alle lokalsamfund har fællesskaber gode mulig-
heder for at udfolde sig

Vi bruger egnssamlingerne og lokalarkiverne, som 
er med til at give os kendskab til lokalområdernes 
historie og bidrage til en lokalt forankret identitet 

Områdets storslåede natur er med til at give bor-
gere i Jammerbugt Kommune en fælles identitet. 
Det ønsker vi at forstærke

Aktiv deltagelse i fritidslivet skaber kompetente 
medborgere. Derfor er det vigtigt, at borgere
 – uanset etnicitet, alder, køn og evt. handicap 
– kan finde et meningsgivende tilbud

at kommunen understøtter de aktive foreninger og grup-
per, der selv gør en indsats for at skabe bedre betingel-
ser for det sociale liv i selve lokalområdet

at samarbejdet mellem skoler,  egnssamlinger og  lokal-
arkiver styrkes 

at udbrede kendskabet til naturen omkring os, bl.a. via 
naturskolen og Grejbank Nordvest.

at motivere og appellere til at igangsætte idræts- eller fri-
tidsaktiviteter rettet mod forskellige målgrupper – herun-
der også minoritetsgrupper – samt at understøtte etable-
ringen af nye tilbud

↔

↔

↔

↔

Det kan fx ske ved:
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r Vi ønsker identitetsskabende kulturelle aktiviteter 
eller tilbud i alle egne af kommunen 

Biblioteket spiller en væsentlig rolle i forhold til at 
støtte almen dannelse og livslang læring. Bibliote-
ket støtter den enkeltes mulighed for at deltage i 
demokratiet

Borgere i Jammerbugt Kommune skal have mulig-
hed for at møde og lære af kompetente kunstnere 
og dermed styrke og udvikle egne kulturelle kom-
petencer

at kommunen understøtter kulturelle initiativer både i ho-
vedbyerne og i landdistrikterne og gennem musikskolen 
og ungdomsskolen igangsætter identitetsskabende tiltag 
som fx stort anlagte musicals mv.

at biblioteket arbejder for, at alle kommunens borgere 
kender og har adgang til dets mangeartede tilbud og 
services 

gennem musikskolens og bibliotekets tilbud at give kom-
munens borgere mulighed for at opleve professionelle 
kunst- og musikudøvere

↔

↔

↔

Vi styrker fællesskab og dannelse!
Jammerbugt Kommune ønsker velfungerende fællesskaber i alle kommunes lokalsamfund. Det at 
indgå i fællesskaber er vigtigt for vores identitet og for, at livet føles meningsfuldt. 

Kultur- og fritidslivet er på flere måder med til at understøtte den enkelte borgers dannelse og evne 
til at indgå i forpligtende fællesskaber: Når vi deltager i aftenskolens undervisningstilbud eller i  kul-
tur- og fritidslivet i øvrigt, får vi oplevelser, som skaber undren og glæde – og som vækker til kritisk 
eftertanke, som stiller spørgsmål, som udfordrer og som skaber debat. Vi oplever medbestemmelse, 
medansvar, forpligtelse og personlig udvikling, og vores evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og 
deltage aktivt og engageret i samfundslivet styrkes.  Kort sagt: Vores kompetencer som medborgere 
udvikles.
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Vi dyrker eliten og bredden!
I Jammerbugt Kommune har borgerne mulighed for at dyrke motion, få oplevelser, indgå i interesse-
fællesskaber og selv udfolde sig gennem alsidige idræts-, fritids- og kulturtilbud. Tilbuddene tilgodeser 
de mange, der gerne vil deltage i idræts- forenings- og kulturlivet, men også de mange, for hvem den 
individuelle tilrettelæggelse er afgørende for deres deltagelse og medvirken. Ved at skabe denne 
rummelighed kan kommunens borgere støttes i at have gode kultur, fritids- og idrætsvaner præget af 
både oplevelser og egen deltagelse. 

Borgernes engagement og glæde ved at deltage og bidrage går i reglen forud for præstationer og 
høje ambitioner, men omvendt har vi også plads til den kunstneriske og idrætsmæssige talentudvik-
ling. Vi ønsker at give talenterne mulighed for at udfolde sig. Meget tyder nemlig på, at elite skaber 
elite, derved bliver talenterne gode rollemodeller for andre enere. 

Det kan fx ske ved:

F
ri

ti
d

Fysiske rammer, faciliteter og adgangsmuligheder 
skal tilgodese en differentieret efterspørgsel og 
målgruppe

Foreningerne er et bærende fundament for kom-
munens idræts- og fritidsliv. Aktiviteterne er mål-
rettet bredden, men samtidig tilbydes talentet 
muligheder for at videreudvikle sig

Elitesportsmiljøer og udøvere oplever, at kommu-
nen støtter og bakker dem op

Naturen er et af områdets største aktiver og skal 
være en vigtig platform for arrangementer og ud-
øvelse af idræts- og fritidsaktiviteter

Det er let for kommunens borgere at prioritere en 
sund livsstil gennem motion, idræt og forskellige 
friluftsaktiviteter 

at nytænke forståelsen af egnede lokaler og lokaliteter 
og samtidig sikre at eksisterende lokaler ikke står tomme

at sikre kommunens aktive foreningsliv gode tilskuds-
muligheder, herunder at revurdere lokaletilskudstildelin-
gen samt yde tilskud til utraditionelle aktiviteter

at kommunen kan indgå sponsoraftaler og på anden vis 
anerkende elitesporten 

at tiltrække og afholde events og arrangementer med 
naturen som ramme

adgangsforhold og andre faciliteter gør det attraktivt at 
benytte strande, skove, stier mv. til fysiske aktiviteter

↔

↔

↔

↔

↔

Det kan fx ske ved:
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r Borgere i alle aldersgrupper kan få kulturelle ople-
velser af høj faglig og kunstnerisk kvalitet

Kommunens borgere skal have mulighed for selv 
at udtrykke sig gennem kunstneriske, musiske og 
andre kulturelle udtryksformer

Udøvere med et særligt talent motiveres til at vide-
reudvikle dette 

Rammer og faciliteter er egnede til alsidige musi-
ske og kreative aktiviteter. De kan tilgodese en dif-
ferentieret efterspørgsel fra såvel aktive udøvere, 
som fra arrangører og publikum

at tiltrække og afholde koncerter, teaterforestillinger, ud-
stillinger og andre kulturelle arrangementer, som er ud-
ført af, eller gennemføres med professionelle kunstnere

at skabe gode vilkår for at udtrykke sig kunstnerisk, en-
ten gennem etablerede tilbud, eller gennem events og 
aktiviteter drevet af lokale ildsjæle og kunstudøvere – fx 
dilletant, Spil Dansk Dagen ol. 

at arbejde målrettet med at fastholde Musikskolens ta-
lentlinje

at nytænke forståelsen af egnede lokaler og lokaliteter 
og samtidig sikre at eksisterende lokaler ikke står tomme

↔

↔

↔

↔
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Vi beriger vores børn og unge!
Jammerbugt Kommune anser det som særdeles vigtigt, at børn og unge har mulighed for at deltage i fritids- 
og kulturaktiviteter. 

Ved at lade vores børn og unge deltage i forskelligartede fritidstilbud og møde og udtrykke sig inden for mang-
foldige kulturelle genrer styrker vi deres sundhed og livsglæde. Samtidig støtter vi dem i at udvikle kreative 
og kulturelle kompetencer – kompetencer, som kan medvirke til at bryde social arv, og som i stigende grad er 
efterspurgte i samfundet.

Derfor skal børn og unge i Jammerbugt Kommune beriges med gode kultur- og fritidsoplevelser af høj kvalitet. 
Oplevelser, som styrker sociale fællesskaber såvel som opfattelsen af eget værd, og som vækker begejstring, 
undren og eftertanke. Kort sagt: Oplevelser, som skaber værdi både her og nu og senere i livet.

I Jammerbugt Kommune ser vi unge som en ressource og ønsker at inddrage dem i demokratiske processer.

Det kan fx ske ved:

F
ri

ti
d

Der skal være meningsfulde aktiviteter for alle børn 
og unge – også de foreningsløse 

Flere børn og unge skal dyrke idræt og motion og 
gerne mindst en time om dagen

Vi anerkender betydningen af de fysiske udfol-
delser og den aktive leg, som børn og unge selv 
igangsætter, og tilbyder egnede rammer til formålet 

Vi motiverer børn og unge til at deltage i idræts- og 
fritidsaktiviteter ved at tilbyde aktiviteter, som af-
spejler målgruppernes ønsker og behov

at udnytte hallernes potentiale som ”væresteder” for 
foreningsløse børn og unge

udtænke alternativer til foreningsmedlemskaber, fx ”klip-
pekort”

at kommunen støtter og bakker op om naturlegepladser 
o.l. opstået som følge af  lokale initiativer

at fremme arrangementer, hvor unge får mulighed for at 
mødes på tværs af kommunen
samarbejde mellem forskellige aktører: Skole, ung-
domsskole, haller, foreningsliv, klubber, Sund By, 
Gymnasiet m.fl.

↔

↔

↔

↔

↔

Det kan fx ske ved:
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Alle børn og unge skal have et tilbud om at udvikle 
og udtrykke sig musikalsk eller kreativt 

Børn og unge skal præsenteres for forskellige 
kunstneriske udtryk og oplevelser af høj kvalitet

Vi anerkender betydningen af de kulturelle aktivite-
ter og produkter, som børn og unge selv igangsæt-
ter og fremstiller, og ønsker at fremme mulighe-
derne for dette

Flere unge skal deltage aktivt i den kulturelle ud-
vikling i Jammerbugt Kommune

Der etableres et ungeråd, der har fokus på fælles-
skab, aktivitet, liv, demokrati og integration

at sætte fokus på at børnekulturelle aktiviteter indgår i 
daginstitutioners og skolers målsætninger 

at kommunen deltager aktivt i relevante projekter under 
Kulturaftale Nordjylland
at kommunen udvikler en ”kulturel rygsæk”, hvor børn 
og unge gennem deres skoletid præsenteres for forskel-
lige kunstarter fx. musik, teater, film mv.
gennem biblioteket, musikskolen og ungdomsskolen at 
arrangere kulturelle aktiviteter og tilbud for, med og af 
børn og unge
at arrangere kulturelle ferieaktiviteter for børn og unge 

at tilbyde unge adgang til egnede faciliteter til ”egenak-
tivitet” 

at der kommer flere kulturelle aktiviteter for, med eller 
af  unge 

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔
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Vi synliggør med målrettet formidling!
Jammerbugt Kommune har meget at byde på. Der er levende lokalsamfund, unik natur, tilbud og ak-
tiviteter for enhver smag. Hos os er deltagelse og involvering et mål i sig selv; derfor skal borgere og 
andre interesserede have let adgang til at finde ud af, hvad der sker. 

Nye formidlingsformer og ny teknologi skal i højere grad anvendes for at synliggøre de mange mu-
ligheder. Tidssvarende formidling er med til at profilere området som et attraktivt sted for både fast-
boende, besøgende og nye tilflyttere. Kommunen har naturligt en fremtrædende rolle i denne formid-
lingsopgave. Men nye tværgående samarbejdsformer både lokalt, og regionalt, mellem ildsjæle og 
professionelle, mellem det offentlige og private er ligeledes med til at løfte opgaven. 

Det kan fx ske ved:

F
ri

ti
d Det skal være let for borgere og andre interesse-

rede at overskue udbuddet af aktiviteter og tilbud

Vi gør lokalhistorie, friluftsliv og naturens skatte 
synlige og tilgængelige gennem autentiske og ny-
skabende formidlingsformer  

Foreningslivet, institutioner og virksomheder er i 
lighed med kommunens borgere interessenter i 
afviklingen af lokale og regionale events 

at tilbuddene synliggøres vha. arrangements-, event 
og aktivitetskalendere i elektronisk form samt ved at 
udforme en kultur- og fritidskanon 

at lokalhistoriske samlinger og lokaliteter stimulerer flere 
sanseindtryk gennem levendegørelse og oplevelses-
events
at tilgodese individuelle muligheder for at tilrettelægge 
ture og oplevelser gennem øget brug af GPS og andre 
moderne teknologiformer
foreninger og andre aktører synliggøres ved at samar-
bejde og deltage i lokale og regionale events

↔

↔

↔

↔

Det kan fx ske ved:
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r Det skal være let for borgere og andre interesse-
rede at overskue udbuddet af aktiviteter og tilbud

Vi synliggør kunst og kultur i det offentlige rum til 
glæde for borgere og besøgende
 

Udøvende kunstneres muligheder for at udstille og 
synliggøre deres værker og udtryksformer styrkes 
gennem nye samarbejder og alliancer

at tilbuddene synliggøres vha. arrangements-, event,- 
og aktivitetskalendere i elektronisk form samt ved at 
udforme en kultur- og fritidskanon 
at biblioteket får en central og aktiv rolle i at formidle og 
synliggøre kunst og kultur. Dette både på biblioteket og 
gennem forskellige elektroniske aktiviteter og services 
at profilere seværdighederne gennem Google Earth og 
forskellige moderne teknologiformer

at udnytte mulighederne under Kulturaftale Nordjylland

↔

↔

↔

↔
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