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Til det gode børne- og familieliv
i Rødovre Kommune hører mulig-
heden for at deltage i kunst- og
kulturlivet. Kunst og kultur giver
oplevelser; nogle flygtige – andre
mere varige. 

Kunst og kultur skaber forståelse
for historie og rødder. Kunst og
kultur kan løfte og skabe fælles-
skab på tværs af forskellighed. 

Det at opleve kunst og kultur og
udfolde sig kreativt er samtidig
af stor betydning for det enkelte
menneskes personlige udvikling og
livskvalitet. Viden, oplysning og
oplevelser er udgangspunkt for en
ligeværdig dialog med omverdenen
og vigtige forudsætninger for at
kunne fungere som borger i et
demokratisk samfund. Ved at skabe
mulighed for, at kunst og kultur
bliver en naturlig del af barnets
hverdag – i institutionen, skolen og
familielivet – fremmes de optimale
betingelser for en opvækst, hvor
kultur er både for, med og af børn.

Med ”Kommuneplan 2002–2014” bød
Rødovre Kommune ind med elemen-
ter af ”Det gode børneliv”, og en
markant indsats på det børnekultu-
relle område blev skudt i gang med
ansættelsen af en børnekulturkon-
sulent i en 2-årig forsøgsperiode.
Samtidig blev arbejdet med at for-
mulere en børnekulturpolitik, der
bygger på de værdier, der kommer
til udtryk i Rødovre Kommunes
børn- og ungepolitik samt kultur-
og fritidspolitik, påbegyndt. 

Resultatet af dette arbejde ses her 
i form af en samlet børnekultur-
politik, der foreslår nye samarbejds-
former og anviser nye veje for ud-
vikling af en kvalitetsbaseret børne-
kulturpolitik i Rødovre Kommune.

Erik Nielsen
Borgmester 
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’’Deltagerstaterne skal

respektere og fremme

barnets ret til fuld del-

tagelse i det kulturelle

og kunstneriske liv og

skal opmuntre til, at

der stilles passende og

lige muligheder til

rådighed for kulturel,

kunstnerisk, fritids-

præget og rekreativ

udfoldelse.

FN’s Konvention om Barnets

Rettigheder, Artikel 31 – 2
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“Jeg synes vi 

ser for lidt cirkus 

- især med dyr.”

Signe

“At se skuespil og teater og selv prøve at spille er

rigtig sjovt. Især når rigtige skuespillere kommer

på besøg og hjælper med at lave teater.”

Maiken

K U L T U R  F O R  B Ø R N

Kunst og kultur kommer

ikke af sig selv, men 

skabes og præges af

mennesker. Børn er første

led i den vigtige proces,

det er, at videregive et

samfunds kulturelle

grundlag. Alle relevante

institutioner bør gå sam-

men om at give børn de

bedst mulige vilkår for at

møde kulturen.
Frit citeret efter 

Børnekulturens Bud

B A G G R U N D
Mødet med professionelle kunstneres
faglighed øger børns kvalitetsbe-
vidsthed og deres lyst til selv at
skabe og arbejde med æstetiske ud-
tryksformer. På Rødovre Kommunes
kulturinstitutioner – Rødovre Bib-
liotek, Lokalhistorisk Samling,
Kulturhus Viften, Rødovre Musikskole
og Heerup Museum – kan børn møde
en mangfoldighed af professionelle
kulturelle og kunstneriske udtryks-
former. Endvidere har den unikke
Rødovre-model – kulturpakkerne –
gennem en længere årrække sikret
børn i Rødovre Kommune profes-
sionelle teater- og koncertoplevelser.

M Å L S Æ T N I N G
At kulturinstitutionerne i Rødovre
Kommune er sig bevidst, at de har et
ansvar for at formidle den fælles kul-
turarv til børn i institution, skole og
fritid.

At børn i Rødovre Kommune har
mulighed for at opleve en bred vifte
af kunst og kultur skabt af profes-
sionelle kunstnere.

At børn i Rødovre Kommune har
mulighed for at opleve såvel lokal
forankret kunst som landsdækkende
og international kunst.

At Rødovre Kommune tilstræber at
skabe en bredere bevidsthed om
kvalitet og værdier i kunst og kultur
for børn.

At sikre, at rummelighed er et kode-
ord i Rødovre Kommunes arrange-
menter, og at tilbuddene omfatter
både ”frirum” med arrangementer
særligt for børn med handicap og
rummelighed i de eksisterende tilbud.

I D E E R  T I L  H A N D L I N G
Alle kulturinstitutioner forpligtes til
at indarbejde kulturtilbud for børn
som et selvstændigt mål i deres
virksomhedsplan.

Der etableres et øget samarbejde
på tværs af kulturinstitutionerne i
form af et børnekultur-netværk, så
de eksisterende ressourcer udnyttes
bedst muligt. 

Kulturpakkerne udvikles, således at
de dels omfatter flere kunstneriske
udtryksformer, dels fortsat sikrer
tilbud af høj kvalitet.

Der lægges lokale kræfter i udvik-
lingen af den eksisterende erfarings-
database, ”Tusindkunstner i hoved-
stadsregionen”, der er et webbaseret
katalog over professionelle kunst-
nere og kunstformidlere til børn
inden for forskellige kunstarter.

Institutioner, foreninger, mm.
opfordres til at medtænke hensynet
til børn med handicap, når de
inviterer til arrangementer og
aktiviteter.

Kulturinstitutionerne opfordres til
at arrangere særlige tilbud for børn
med handicap.

’’
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B A G G R U N D
Gennem kunst og kultur mødes børn
og deler oplevelser, erfaringer og 
livsglæde. Kendskab til kunstneriske
udtryksformer er med til at udvikle
børns fantasi, nuancere deres verdens-
opfattelse og udvide deres horisont. 

I Rødovre Kommunes institutioner og
skoler har børn mulighed for, gennem
projektarbejder og kreative fag, at
eksperimentere med forskellige kunst-
neriske udtryksformer. Rødovre Kom-
mune tilbyder desuden fritidsaktivite-
ter, hvor børn i perioder kan stifte
bekendtskab med nogle af de mange
kunstneriske udtryksformer. 

M Å L S Æ T N I N G
At sikre, at kunst og kultur er en
naturlig del af den enkelte institu-
tions og skoles hverdag i Rødovre
Kommune.

At sikre, at børns kreative talenter
udvikles og støttes, og at deres fan-
tasi udfordres i arbejdet med kunst-
neriske udtryksformer i Rødovre
Kommune.

At børn i Rødovre Kommune møder
voksne, der kan inspirere og udfordre
dem i mødet med kunstneriske
udtryksformer, og at der skabes
mulighed for, at børn kan arbejde
sammen med og blive undervist af
professionelle kunstnere.

At Rødovre Kommune skaber rammer,
hvor børn og deres familier kan
udfolde sig kreativt i fritiden.

At børn kan arbejde selvstændigt
med kunst og kultur på egne
betingelser i Rødovre Kommune.

At Rødovre Kommune skaber rammer
for børn med handicap, således at
deres kvaliteter, styrker og mulighed-
er kan komme til udtryk og udvikles.  

I D E E R T I L H A N D L I N G
Alle institutioner og skoler forpligtes
til at indarbejde kultur som et
selvstændigt mål i virksomhedspla-
nen.

Etablering af en ”Børnekulturpulje”
med to formål; dels at støtte børns
egne kulturprojekter, dels at med-
virke til at fremme samarbejdet med
professionelle kunstnere.

Etablering af åbne værksteder, hvor
børn kan udfolde sig frit og kreativt
med forskellige udtryksformer – både
med og uden voksen indblanding.

Oprettelse af et permanent billed-
skoletilbud i tilknytning til værksted-
erne med professionelle kunstnere,
der kan undervise og inspirere børn.

Etablering af et ”Udegalleri”, hvor
børn kan fremstille og udstille billed-
er og skulpturer. Galleriet skal være
åbent for aktiviteter med familier,
kunstnere, institutioner, m.fl.

Decentrale kulturaktiviteter fremmes
ved indførelse af mobile udendørs-
scener samt udvikling af mobile kul-
turcontainere med forskelligt indhold,
såsom lege- og sportsartikler, musik-
instrumenter, materialer til kunst,
etc.

Der skabes tradition for musikfesti-
valer, udstillinger og film- og
teaterkavalkader, hvor børnene kan
fremvise deres egne produktioner.

Pædagoger og lærere opkvalificeres i
arbejdet med kunstneriske udtryks-
former, eksempelvis i samarbejde
med Rødovre Kommunes kulturinsti-
tutioner.

Der arbejdes med at udvikle en
model, hvor læring i dans, drama og
multimedier fremmes, ligesom der
gives plads til flere og andre udtryks-
former.

Det afdækkes hvilke behov for kul-
turelle aktiviteter, børn med handicap
og deres familier har.

Der skabes overblik over eksisterende
tilbud og særlige aktiviteter for børn
med handic

“Jeg vil gerne lære at

danse breakdance.”

Silas

“Jeg vil gerne prøve 

at være med til at at 

indspille en film.”

Natasja

K U L T U R  M E D  O G  A F  B Ø R N

Børn skal udfordres 

og være aktive 

kulturskabere. 

Kunst og kultur 

skal skabes sammen

med børn, hvor de selv 

indgår aktivt i 

samspil med voksne,

der vil og kan. 

Frit citeret efter 

Børnekulturens Bud
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M Å L S Æ T N I N G
At sikre, at børn i Rødovre Kommune
har indflydelse på deres egen hver-
dag, at der lyttes til deres ønsker 
og behov, og at deres idéer på det
kulturelle område mødes med åben-
hed og respekt.

At sikre børns engagement, ansvar
og ejerskab til kunst- og kulturpro-
jekter i Rødovre Kommune ved at
inddrage dem i en demokratisk pro-
ces, hvor de får ansvar og oplever 
at sætte spor.  

At elevråd og brugerråd på Rødovre
Kommunes skoler, skolefritidsord-
ninger, etc. inddrages i det kultur-
politiske liv og i kulturinstitution-
ernes samarbejde.

I D E E R T I L H A N D L I N G
Iværksættelse af udviklingsprojek-
ter, hvor der arbejdes med konkrete
modeller for børns medbestemmelse. 

Søsætning af forsøg på kulturinstitu-
tionerne, hvor børn inddrages i tilret-
telæggelsen af børnekulturelle
aktiviteter.

Kulturinstitutionerne opfordres til
at lave brugerundersøgelser blandt
børn angående kulturtilbuddenes
kvalitet og mangfoldighed.

Kulturinstitutionerne opfordres til
at eksperimentere med interaktive
hjemmesider, hvor børn kan tilkende-
give meninger og komme med forslag
og ønsker.

B A G G R U N D
Barndommen har sin egen kvalitet
og sine egne udtryksformer. Ved at
sætte fokus på kultur for, med og
af børn er det naturligt at betragte
børnene som aktive, selvstændige
kulturskabere og samfundsborgere.
Kulturelle oplevelser skal både
indeholde elementer af leg og
læring og samtidig medvirke til, at
børnene bliver i stand til at tage
del i det demokratiske samfund. 

I Rødovre Kommunes institutioner
og skoler arbejdes med forskellige
former for medbestemmelse. 

B Ø R N E K U L T U R  O G  M E D B E S T E M M E L S E
Børn skal tages alvorligt  

og have medbestemmel-

se. Børns medindflydelse

i hverdagens forskellige

aktiviteter skal styrkes

og struktureres. Børn er

eksperter i deres eget liv

og skal behandles som

kompetente individer.

Børns egen viden og

forståelse skal øges

gennem engagement og

inddragelse. 
Frit citeret efter 

Børnekulturens Bud

“Jeg er bare rigtig

god til badminton.

Det vil jeg gerne have

noget mere af.”

Mikkel B.

“Jeg vil gerne have  et sted i

Rødovre, hvor jeg kan have

dyr og passe dem.

Mie10

’’
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M Å L S Æ T N I N G
At sikre, at børn i Rødovre Kommune
er synlige i byens rum både inde 
og ude. Hvor det er relevant indrages
og medtænkes børn i beslutninger,
der angår indretning af byens rum.

At Rødovre Kommune indrettes med
tanke for æstetik, foranderlighed og
oplevelsesværdi, der kan stimulere
byens børn og give mulighed for ro
og fordybelse.

At sikre, at børn i Rødovre Kommune
kender deres by, dens funktioner og
dens historie, og at de ved, hvordan
de kan bruge den.

At børn i Rødovre Kommune har om-
givelser i deres lokalmiljø, der appel-
lerer til deres fantasi og sanser.

At børn sikres mulighed for natur-
oplevelser, så deres forhold til natur
og miljø udvikles.

At Rødovre Kommunes torve, pladser
og grønne områder udnyttes til kul-
turelle aktiviteter for børn og deres
familier.

At Rødovre Kommune tilgodeser de
fysiske og oplevelsesmæssige behov,
som børn med handicap har.

I D E E R T I L H A N D L I N G
Udarbejdelse af en ”Kend din by”-
folder for børnefamilier med en
præsentation af byens arkitektur,
natur, pladser og historie. Folderen
gøres tilgængelig såvel elektronisk
som på skrift. 

Vestvoldens naturcenter, historiske
bygninger og grønne områder søges
udviklet og anvendt til børnekul-
turelle aktiviteter, som kan koble en
sanselig oplevelse med historisk 
indsigt.

Etablering af legesteder, hvor
naturen medtænkes, så børnenes
sanser stimuleres.

Udearealerne omkring de store
boligområder udvikles i lokalt samar-
bejde, hvor børn og forældre ind-
drages i processen.

Etablering af en besøgsordning, hvor
institutioner og skoler får mulighed
for at følge arbejdsprocesser på pri-
vate og kommunale arbejdspladser.

Alle kommunale institutioner opfor-
dres til at sætte fokus på hverdags-
æstetikken.

Udvikling af idéen om en ”Sansesti”
for børn med handicap.

B A G G R U N D
Rødovre Kommune er tæt befolket
og tæt bebygget. Byen er gennem-
skåret af hovedtrafikårer, som kan
vanskeliggøre børns færden, hvilket
eksisterende stisystemer til en vis
grad råder bod på. Pladser og torve
udgør sammen med de større
boligområder rammen om periode-
vise kulturprojekter og årstids-
arrangementer. Endvidere har
Rødovre Kommunes borgere let
adgang til rekreative områder som
Vestvolden og området omkring
Damhussøen.

B Ø R N  O G  K U L T U R  I  B Y E N S  R U M

Det er stimulerende for

børn at opleve arkitek-

tur. Rammerne skal være

udfordrende, æstetiske

og smukke. De fysiske

rammer skal – ude og

inde – kunne dække

behovet for fysisk

udfoldelse, for kreative

aktiviteter, for gode

samværsmuligheder og

for ro og fordybelse.

Frit citeret efter 

Børnekulturens Bud

“Jeg synes, vi mangler pyramide-

hytter på høje ben og en

rutschebane, der er limet på.“

Mark

“Jeg ønsker mig en

skaterpark i Rødovre.“

Oscar

1312
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M Å L S Æ T N I N G
At sikre, at børn i Rødovre Kommune
har mulighed for at udvikle selvværd,
selvtillid, sammenhold og fællesskab
gennem engagement i idræts- og
bevægelsesaktiviteter.

At sikre, at børn i Rødovre Kommune
har kendskab og adgang til en bred
vifte af bevægelsestilbud i institu-
tions-, skole- og foreningsregi.

At styrke samspillet mellem idræt og
udtryksformer som dans og drama i
Rødovre Kommune. 

At sikre, at børn i Rødovre Kommune
har mulighed for at dyrke idræt i deres
lokalmiljø i fritiden. Der skal være
mulighed for fælles bevægelses-
oplevelser for hele familien. 

At børn i Rødovre Kommune sikres
steder i deres lokal- og boligområder,
hvor de kan lege og bevæge sig frit i
selvorganiserede aktiviteter.

I D E E R T I L H A N D L I N G
Alle idrætsforeninger opfordres til at
styrke leg, bevægelse og kulturelle
aktiviteter for børn og deres familier.

Idrættens rum udnyttes til børnekul-
turaktiviteter.

Udvikling af netværk og samarbejde
mellem repræsentanter for institution-
er, skoler, foreninger, familier og
boligområder med henblik på at
udnytte de fysiske rammer optimalt. 

Idrætsanlæg stilles også til rådighed
for institutioner, og de informeres om
mulighed for adgang til idrætsan-
læggene.

De lokale idrætsforeninger sætter
fokus på erfaringerne med at inddrage
børn med handicap.

Etablering af steder for selvorgani-
serede aktiviteter, f.eks. basketball-,
skater- og crossbane.

B A G G R U N D
Idræt og bevægelse har stor bevå-
genhed i Rødovre Kommune, hvor
der er gode faciliteter for fysisk
udfoldelse. Espelundens Idræts-
anlæg, Islevbadet, Rødovrehallen,
Multihallen, Rødovre Kommunes
Tennisanlæg, Rødovre Stadionhal,
Rødovre Skøjte Arena, Vestbadet og
motions- og cykelstier giver mulig-
hed for at dyrke idræt både i for-
enings- og privat regi. 

Kultur har mange udtryk

– ét af dem er idræt.

Et grundlæggende ele-

ment ved idræt og

bevægelse er fællesska-

bet. Gennem idræt kan

børn mødes på tværs 

af sociale og kulturelle

skel. Samtidig fordrer

idræt engagement, og

der dannes basis for et

aktivt voksenliv. 

Frit citeret efter 

Børnekulturens Bud

“Jeg vil gerne gå til

basketball, for det er en

god sport.“

Tunahan

1514
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I D E E R T I L H A N D L I N G
Etablering af lokale netværk og
lokalt samarbejde med kulturbrobyg-
gere, der gennem deres kendskab 
til flere kulturer kan hjælpe med at
bygge bro mellem forskellige kulturer.

Kulturinstitutionerne opfordres til
at udvikle idéen om at bruge kultur-
ambassadører, der både kan fungere
som positive forbilleder og som
støtte til at overvinde formidlings-
mæssige barrierer.

Klubber og foreninger opfordres til
at udvikle aktiviteter, der tager hen-
syn til kulturelle forskelle.

Kulturinstitutioner og foreninger
opfordres til at medtænke og udnytte
de ressourcer, kulturelle kvalifikatio-
ner og kompetencer, som borgere
med anden etnisk baggrund er i
besiddelse af, herunder inddragelse
af professionelle kunstnere med
anden etnisk baggrund.

Videreudvikling af ”Prøv selv”- 
ordninger, hvor børn på uforpligtende
vis får lov til at prøve forskellige
kulturelle aktiviteter i en kortere
periode.

Udvikling og afprøvning af forskel-
lige kommunikationsformer med
forældre af anden etnisk baggrund.

B A G G R U N D
Rødovre Kommunes indbyggere har
rødder i rundt regnet 100 forskellige
lande. Det betyder, at byen rummer
en mangfoldighed af kulturer, tradi-
tioner, udtryksformer og sprog. 
Et organiseret kultur- og fritidsliv 
for børn, som det udspiller sig i
Danmark, er i flere kulturer et 
ukendt fænomen. 

Mange børn med anden etnisk bag-
grund deltager derfor ikke på lige 
fod med deres kammerater i skolefri-
tidsordninger og det etablerede
fritids- og kulturliv. Rødovre Kom-
mune vægter tiltag, der tilstræber 
at bygge bro mellem de forskellige
kulturer, så alle børn og deres fami-
lier kan deltage i kulturelle aktivi-
teter og herigennem blive styrket 
og beriget.

M Å L S Æ T N I N G
At kulturelle aktiviteter i Rødovre
Kommune fungerer som et mødested
for børn på tværs af etnisk baggrund.

At der skabes grobund for forskel-
lighed, rummelighed og bredde i kul-
turtilbuddene i Rødovre Kommune.

At børn og forældre med anden
etnisk baggrund får kendskab til,
indsigt i og medindflydelse på kul-
turelle aktiviteter i Rødovre
Kommune.

At Rødovre Kommune formidler
værdierne i den danske fritidskultur
til sine medborgere af anden etnisk
baggrund, så alle børn opmuntres til
at deltage i kulturelle aktiviteter.

At styrke dialogen med forældre af
anden etnisk baggrund for at sikre
kendskab til de eksisterende fritids-
og kulturtilbud i Rødovre Kommune.

Integration er en gen-

sidig proces, som – når

den lykkes – fører til en

fælles forståelse og 

respekt. Mødet med

kunst og kultur medvirker

gennem oplevelser og

aktiviteter både til at

understøtte og udvikle

det enkelte barns person-

lige udtryk og til at dan-

ne fællesskaber børnene

imellem.
Citat Børnegruppen

B Ø R N E K U L T U R  O G  I N T E G R A T I O N

“Fodbold er bare det

bedste – det skal vi

have altid.”

Selahattin

“Jeg vil gerne gå

til karate.”

Tunahan

17
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“Jeg synes man skal bygge 

en skæg og spændende 
indendørs byggelegeplads.”

Julie

“Jeg ville ønske, at der var 

mere cirkus i Rødovre.”

Natasja

“Jeg synes, at det kunne være
rigtig sjovt at lave skrotbiler.”

Daniel

“Jeg er vild med at hoppe på
hoppepude i skolegården.”

Signe

“Jeg kunne godt tænke mig at se 

mange film i en gratis filmklub.”

Signe
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