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Velkommen til KL's nyhedsbrev om kultur- og
fritidsområdet

 
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt.
 
Med sommerpakkker og andre statslige initiativer samt en række nye
retningslinjer for kultur-, fritids- og sportsaktiviteter på baggrund af coronakrisen
bliver sommeren noget anderledes end normalt for kommuner,
kulturinstitutioner, foreninger og klubber landet over.   
 
I dette sidste nyhedsbrev fra KL inden sommerferien kan du se en status på
genåbningen af kultur- og fritidsområdet. Du kan også læse om KL’s
kommende aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. Vi har bl.a. åbnet for
tilmelding til konferencen ”Kultur for flere” den 21. september, som bl.a.
kommer til at handle om kulturens værdi og hvordan vi kan italesætte den,
hvilket jo ikke er mindre relevant efter de seneste måneders ekstraordinære
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situation.
 
I slutningen af nyhedsbrevet finder du en kort survey, som handler om
kommunernes læring fra coronatiden. Vi håber, du har mulighed for at udfylde
den og være med til at gøre os alle sammen klogere på hvordan I har oplevet
de seneste måneder og hvilken erfaring og læring, vi tager med os ind i
fremtiden.
 
God læselyst – og god sommer!

 

Genåbning af kultur- og
fritidsområdet efter Covid-19

 
KL har deltaget i Kulturministeriets
sektorpartnerskabsmøder for
genåbning af kultur- og
fritidsområdet sammen med en lang
række øvrige aktører på området.
 
Vi har haft en god og tæt dialog med
kommuner, stat og
interesseorganisationer, og vi har
løbende sendt information til
kommunerne omkring genåbningen
og gældende retningslinjer på mail
og via vores hjemmeside.
 
De opdaterede retningslinjer for
genåbning af aktiviteter på kultur- og
fritidsområdet kan findes på
Kulturministeriets hjemmeside. 
 
På Kulturministeriets generelle
COVID-19-hjemmeside, hvor der
findes information omkring love og
bekendtgørelser, hjælpepakker mv.
 
Der er fortsat en række aktiviteter,
der enten ikke lader sig gøre, eller
kun vanskeligt lader sig gøre pga.

Oversigt over fonde, der støtter i
forbindelse med COVID-19

 
En række fonde kommer corona-
nødlidende organisationer til hjælp
med nye fondspenge eller støtter
nye initiativer, som coronakrisen har
skabt behovet for. Fondenes
Videnscenter har lavet denne
linksamling over fondenes initiativer
under covid-19.

_____________________________
 

Sommeraktiviteter for børn og
unge

 
Regeringen og et flertal af
Folketingets partier indgik d. 9. juni
en aftale om at bevillige 200 mio. kr.
til støtte for sommeraktiviteter for
børn og unge. Midlerne fordeles

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/coronaviruscovid-19/information-fra-kl/
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
https://kum.dk/covid-19
https://fondenesvidenscenter.dk/filantropiske-fonde-og-foreningers-covid-19-indsatser/


afstandskrav og
sundhedsmyndighedernes
anbefalinger. Vi følger op på dette i
forbindelse med retningslinjer for den
kommende genåbningsfase og i takt
med den forventede udvidelse af
forsamlingsforbuddet.
_____________________________

Survey om genåbning af kultur- og
fritidslivet i kommunerne

 
I forbindelse med nedlukningen og
genåbningen af kultur- og fritidslivets
institutioner og aktiviteter, har
kommunerne og institutionerne
skullet tage en række beslutninger
for at håndtere den ekstraordinære
situation. KL er meget interesserede
i at høre om kommunernes
erfaringer og læring fra de seneste
måneder, ligesom vi også gerne vil
høre, hvordan I har oplevet
kontakten og kommunikationen med
os.
 
Vi håber at du vil hjælpe os med
erfaringsopsamlingen ved at svare
på dette korte spørgeskema.
_____________________________

Tilmeld dig konferencen Kultur for
flere den 21. september 2020

Konferencen ”Kultur for flere”, der
skulle have fundet sted i maj 2020
bliver som varslet tidligere i stedet
afholdt 21. september 2020. Glæd
dig til en dag med faglige oplæg og
samtaler om kulturens værdi og
effekt, kultur og velfærd,
samskabelse og fremtidens
kulturbrugere – og ikke mindst et

mellem kommunerne efter den
enkelte kommunes antal unge i
alderen 6 til 17 år, som skal
understøtte at der etableres et bredt
udbud af frivillige sommeraktiviteter.
 
Aktiviteterne i
sommeraktivitetsforløbene skal falde
inden for følgende formål:

De skal bidrage til at lukke de
faglige huller, der kan være
opstået hos nogle af eleverne
som følge af skolelukningen.
De skal understøtte et
socialt/trivselsmæssigt formål
med fokus på elevernes
deltagelse i fællesskaber samt
understøtte elevernes
interesser i øvrigt og udfordre
dem til at prøve nye og
anderledes aktiviteter.
Begge dele vil kunne
understøtte et
kriminalpræventivt sigte.

Børne- og Undervisningsministeriet
har præciseret retningslinjer for
puljen og du kan finde opdateret
information vedr.
sommeraktiviteterne for børn og
unge her.
_____________________________

 
Kulturmødet 2020

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MGUFQDNPU63N
https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2020/opdateret-information-vedr-sommeraktiviteter-for-boern-og-unge/


besøg på det nyåbnede Holmegaard
Værk.
 
Vi kobler internationale perspektiver
på kulturens værdi og læring fra
coronakrisen med professor Trine
Billes rammesættende oplæg om
kulturens værdi og effekt og
efterfølgende sessioner. Du kan
deltage i to samtalesessioner, hvor
du under overskrifterne Kulturens
værdi, Kultur for Fremtiden, Kultur er
noget, vi skaber sammen og Kultur
og velfærd, dels hører en modereret
samtale mellem kommuner,
eksperter eller interesse-
organisationer og dels selv kan være
med til at debattere og kvalificere
emnet. Læs mere om konferencen
og tilmeld dig her.

_____________________________

Kommunernes
Fritidsfacilitetsnetværk

 
KL’s nye netværk for kommunernes
idræts- og fritidsfaciliteter, som vi har
startet i samarbejde med Lokale og
Anlægsfonden, afholdt d. 27. maj det
første netværksmøde. Grundet
Corona-krisen blev mødet afholdt
digitalt og indeholdt to korte oplæg
og en efterfølgende drøftelse af
betydningen af Covid-19 for idræts-
og fritidsfaciliteterne rundt om i

 
Kulturmødet 2020 afholdes i tre
etaper, herunder en digital festival i
dagene 20.-22. august. KL deltager i
den forbindelse med en
podcastrække omkring
kommunernes betydning for kulturen
og kulturens værdi. Podcastrækken
vil blive offentliggjort på
Kulturmødets digitale platform den
20. august.

_____________________________

Kulturchefnetværk
 
KL starter et nyt netværk for
kulturchefer op efter sommerferien.
Netværket mødes fire gange fra
efteråret 2020 til sommeren 2021, og
netværksmøderne vil bestå af
erfaringsudveksling omkring faglige
spørgsmål og temaer, som i vid
udstrækning besluttes af netværket
selv. På det første netværksmøde
drøfter vi læring fra coronatiden. Er
du interesseret i at høre mere om
netværket, vil du være med til at
planlægge det første netværksmøde,
eller har du andre input ift.
netværket? Så kontakt Tina på
tikr@kl.dk.
_____________________________

Ny inspirationsside om
visionskommunesamarbejde til

alle kommuner
 

DIF og DGI har på baggrund af
samarbejdet med en række
visionskommuner gennem Bevæg
dig for livet-kampagnen lanceret en
ny side på kampagnens

https://tilmeld.kl.dk/kulturforflere
mailto:tikr@kl.dk
https://www.bevaegdigforlivet.dk/kommune


landet. På baggrund af den store
opbakning til den virtuelle mødeform,
planlægges der endnu et Teams-
møde umiddelbart efter
sommerferien, hvor der bliver samlet
op på genåbningen af de
kommunale idræts- og
fritidsfaciliteter.
 
Du kan finde mere information om
netværket på KL.dk, og der er stadig
ledige pladser i netværket for
interesserede kommuner.

 

hjemmeside, som henvender sig til
alle landets kommuner. Siden skal
oplyse om de muligheder som
Bevæg dig for livet tilbyder
kommunerne.
 
Siden samler således de ydelser
som tilbydes til kommunerne lige fra
sparring på specifikke områder og til
mere formelle partnerskaber, som
varetages af DIF og DGI’s fælles
kommunale enhed.
 

 

 

Sommerhilsener fra 
Kultur - og fritidsteamet i KL

 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/kultur-og-fritid/medlemstilbud/kommunernes-fritidsfacilitetsnetvaerk/
https://www.bevaegdigforlivet.dk/kommune


Tina Kristensen 
Museer, musik- og kulturskoler,

biblioteker, teatre, billedkunst mv 
TIKR@kl.dk

Karoline Amalie Steen
Kontorchef, kultur og fritid

KAAS@kl.dk

Kim Jessing Pedersen
Idræt, fritid, folkeoplysning, 

foreninger og frivillige,
KIJP@kl.dk

Jeppe Würtz Petersen
KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

JEWP@kl.dk
 

Tilmelding
Tilmeld dig nyhedsbrevet 

Du kan afmelde dig ved henvendelse til kulturteam@kl.dk
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