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Kim Hammer (O)
Formand Jan Quade (M)
Jørgen Dam (M) - AOF
Dan Larsen (M) - AOF
Jan Howy Rasmussen (M) - RKA
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Bent Jensen (T) - Frivilligcentret
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Lukkede dagsordenspunkter



Åbne dagsordenspunkter

8. Meddelelser

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Sagens kerne
1. Haltimer, stævnetimer og gymnastiksale for sæsonen 2017/2018 er fordelt.
2. Status på Trivsel- og Sundhedsprojektet.

Indstilling
Meddelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 13. juni 2017 :

Jørgen Dam (M) - AOF, Dan Larsen (M) - AOF, Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub og Gurpaul
Singh Rehal (T) - Integrationsrådet



 

9. Initiativ- og Udviklingspuljen - Rødovre- og Omegns Gymnastikforening
ansøger om tilskud til projekt "Med børneborgeren i centrum"

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Sagens kerne
Røodvre- og Omegns Gymnastikforening ansøger om et tilskud på 40.800 kr. fra "Iniativ- og Udviklingspuljen" til
gennemførelse af projekt "Med børneborgeren i centrum".

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
at sagen drøftes.

Beslutning
Ansøgningen er imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 40.800 kr.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 13. juni 2017 :

Jørgen Dam (M) - AOF, Dan Larsen (M) - AOF, Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub og Gurpaul
Singh Rehal (T) - Integrationsrådet

Sagsfremstilling
Formålet med projektet er at oplyse og dele viden mellem foreningslivet og børneinstitutionerne i Rødovre
Kommune. Dette skal ske via viden fra gymnastikkens verden omkring bevægelsesglæden igennem kvalitetslege
og motoriske baner til børn i alderen 0 - 6 år. En viden gymnastikforeningen gerne vil dele med pædagoger og
dagplejere.
Formålet med projektet er at give børnene mulighed for at føle bevægelsesglæder i en tidlig alder og få skabt
kvalitetsbevægelser ind i dagligdagen for så mange som muligt. Derudover vil der også bliver arbejdet på at
træne grundmotorikken, da den er med til at danne gode vilkår for hjernens udvikling. Børnene skal tillære sig
færdigheder, der skaber kropsforståelse og som senere kan udfordres igennem alle former for bevægelse.
Visionen i ROG er at skabe bevægelse og udvikling af børneborgeren (børnene). Primært deres grovmotorik.
ROG har igennem deres pilotprojekt, som er drevet igennem et samarbejde mellem foreningen (ROG's DayTime
afdeling) og institutionerne, Rønneholm, Græshoppen, skanderup og Tjørneparken nået så langt i
bevægelseskonceptet og praktisk erfaring, at de rigtigt gerne vil prøve at udbrede dette tilbud og viden ud til
endnu flere institutioner og på den måde "ramme" så mange børneborgere som muligt.
Målet er:

At forsøge at komme ud til 20 - 30 % af alle institutionerne i Rødovre Kommune
At skabe bevægelsesglæde for børneborgeren såvel som pædagogerne
At skabe større vidensdeling om grovmotorik og hjernens udvikling generelt i Rødovre Kommune
At give mulighed for en succesoplevelse for børneborgeren på deres vilkår
At få afprøvet samarbejde mellem børneinstitutioner i Rødovre Kommune og ROG igennem et kontinuert
forløb, hvor fokus er børneborgernes udvikling over en sammenhængende periode.

 
Forløbene finder sted i enten institutionen eller i springcentret, hal 4 i Rødovrehallen.
Foreningen ansøger om penge til videndeling og udvikling af materialer, der skal sikre, at projektet kan
forankres i Rødovre Kommune.
Betalingen for forløbene i projektperioden er sammensat således:
Egenbetaling af ROG 42.148 kr.
Institutionerne 11.573 kr.
"Iniativ- og Udviklingspuljen" 40.800 kr.



 
De 40.800 kr. der søges om fra "Iniativ- og Udviklingspuljen", er budgetteret til følgende udgifter:
Oprettelse af site til informationer og bookingsystem for
institutionerne

16.200 kr.

Informationsmateriale til forældre 2.800 kr.
Plakater, materialer mv. 5.500 kr.
Udvikling af kurser mv. til pædagoger og dagplejere 6.300 kr.
Informationsmateriale til institutioner og dagplejere 1.800 kr.
Print/materiale til uddeling til børnefestivaler, sjov lørdag
mv.

1.000 kr.

Udgifter til videreudvikling af konceptet til f.eks. gravide 3.600 kr.
Udvikling af samarbejdsaftaler 3.600 kr.
I alt 40.800 kr.

 
Betalingen dækker ca. 100 børn og 15 - 20 pædagoger
Projektperioden 1. august - 31. december 2017.
 

Lov- og plangrundlag
"Iniativ- og Udviklingspuljen".

Økonomiske konsekvenser
40.800 kr.
Puljens størrelse oplyses på mødet.

Tidsplan
1. august - 31. december 2017.

Bilag

Projektforslag - Med børneborgeren i Centrum

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/13-06-2017-�ben dagsorden-20170614082341/Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Projektforslag__Med_boerneborgeren_i_Centrum.pdf


 

10. Reklameordningens 15%'s pulje

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Sagens kerne
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger "Reklameordningens 15%'s pulje" om et tildkud på 22.200 kr. i
forbindelse med 15 deltager og 4 lederes deltagelse i Berlin Open i dagene 5. - 7. maj 2017.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning
Ansøgningen er ekstraordinært imødekommet med en underskudsgaranti på indtil 16.530 kr.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 13. juni 2017 :

Jørgen Dam (M) - AOF, Dan Larsen (M) - AOF, Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub og Gurpaul
Singh Rehal (T) - Integrationsrådet

Sagsfremstilling
Hwarang Taekwondo Klub Rødovre ansøger "Reklameordningens 15%'s pulje" om et tildkud på 22.200 kr. i
forbindelse med 15 deltager og 4 lederes deltagelse i Berlin Open i dagene 5. - 7. maj 2017.
15 kæmpere deltog og 11 af dem var elite.
Stævnet er normalt ikke noget, der gives tilskud til.
Såfremt der gives tilskud til stævne og til alle deltagere, så udløser det jf. reglerne en underskudsgaranti på
indtil 16.530 kr.
Hvis der kun gives tildkud til eliteudøverne, så udløser det jf. reglerne en underskudsgaranti på indtil 9.570 kr.
 

Lov- og plangrundlag
"Reklameordningens 15%'s pulje"

Økonomiske konsekvenser
16.530 kr.
Hvor meget der er i puljen, oplyses på mødet.

Tidsplan
Maj 2017.

Bilag

Ansøgning fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre - Reklameordningens 15%s pulje

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/13-06-2017-�ben dagsorden-20170614082341/Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Ansoegning_fra_Hwarang_Taekwondo_Klub_Roedovre__Reklameordningens_15s_pulje.pdf


 

11. Evaluering af temaaften

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Sagens kerne
Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets temaaften den 16. maj 2017 på Rødovregaard.
 

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
at evalueringen tages til efterretning
 

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 13. juni 2017 :

Jørgen Dam (M) - AOF, Dan Larsen (M) - AOF, Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub og Gurpaul
Singh Rehal (T) - Integrationsrådet

Sagsfremstilling
På Folkeoplkysningsudvalgets møde den13. december 2016 blev det besluttet, at der skal afholdes en
temaaften for Folkeoplysningsudvalgets medlemmer.
 
Formålet med temaaftenen var at gennemgå og drøfte de regler og retningslinjer, der er knyttet til den
folkeoplysende virksomhed samt drøfte fordelingen til Rødovreordningen og aftenskoleområdet.
 
En nedsat arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer af Folkeoiplysningsudvalget har været med til at
planlægge temaaftenen.
 
Temaaftenen blev afviklet den 16. maj 2017 på Rødovregaard og programmet for aftenen var følgende:

Velkomst og formål med dagen
Orientering om eksisterende tilskudsordninger
Præsentation af de 4 paraplyorganisationer med fokus på udfordringer, tendenser og udvikling
Workshorp
Afrunding

 
Fra temaaftenen har Børne- og Kulturforvaltningen lavet en opsamling fra workshoppen og præsentationen fra
de 4 paraplyorganisationer.
Opsamlingerne er vedlagt dagsordenen.
 
For så vidt angår den videre proces forslår Børne- og Kulturforvaltningen, at de forskellige temaområder drøftes
løbende på Folkeoplysningsudvalgets kommende møder i den resterende del af valgperioden.
 
Såfremt disse drøftelser skulle give anledning til en revision/tilpasning af de respektive retningslinjer skal der
udarbejdes et konkret forslag, som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.
 
 
 



Lov- og plangrundlag
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Tidsplan
Udgangen af nærværende valgperiode

Bilag

Oplæg fra de 4 paraplyorganisationer
Sammenskrivning af debatter

file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/13-06-2017-�ben dagsorden-20170614082341/Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Oplaeg_fra_de_4_paraplyorganisationer.pdf
file://sbsys/Dagsorden/Folkeoplysningsudval/13-06-2017-�ben dagsorden-20170614082341/Bilag/Punkt_11_Bilag_2_Sammenskrivning_af_debatter.pdf


 

12. Diverse

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 13. juni 2017 :

Jørgen Dam (M) - AOF, Dan Larsen (M) - AOF, Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub og Gurpaul
Singh Rehal (T) - Integrationsrådet


