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Notat – Vores Sunde Hverdag
Corona udfordrer processen
Vores Sunde Hverdag har ligesom meget andet i samfundet og kommunen været ramt af bølgerne fra Corona-krisen. Dette betød, at den planlagte workshop i foråret 2020 blev udskudt til september 2020, hvor den
blev afholdt med 50 deltagere i stedet for med de planlagte 80.
Den efterfølgende proces med at samskabe i en række udviklingsgrupper har ligeledes været vanskeliggjort
ved at restriktionerne blev skærpet hen over efteråret og vinteren. De fysiske møder blev begrænset antalsmæssigt og måtte omlægges til online-møder i henhold til de skærpede restriktioner. Det relationelle samspil
i en samskabelsesproces, som foregår online, er helt anderledes end ved fysiske møder, og det er således
vanskeligt at få samme output fra møderne online som ved fysiske møder.
Der er ligeledes et arbejdsmæssigt pres på såvel frivillige som kommunale aktører, idet forholdene kontinuerligt skal tilpasses de gældende forhold og restriktioner, som har gjort det vanskeligt at samle grupperne til
møder. Den konstante usikkerhed om hvordan den nærmeste fremtid ser ud samt den næsten totale nedlukning, er ligeledes et benspænd i udviklingen, idet vi ikke ved hvornår det bliver muligt, at implementere de
initiativer, der udvikles. Til trods for barriererne afstedkommet af Corona-situationen er et stort engagement for at deltage aktivt i udviklingen i de enkelte grupper blandt deltagerne.
Status på udviklingsarbejdet
Workshoppen i september afstedkom ni idéer, som blev samlet i fire udviklingsgrupper. Der er afviklet mellem tre og fem møder i hver gruppe, hvor grupperne arbejder med at udvikle et konkret bud på et initiativ,
som kan gavne det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i Rødovre.
Den overordnede målgruppe er børn og unge, og nogle initiativer har fokus på de særlige målgrupper piger/unge kvinder og sårbare.
A. Information og kommunikation om udendørsfaciliteter og -muligheder i kommunen
Der arbejdes på at understøtte synligheden og tilgængeligheden af information om de udendørs muligheder, der findes i Rødovre. Dette gøres ved at forbedre kortmuligheder på kommunens hjemmeside, under ”oplev Rødovre”, så det er nemt for borgerne at få øje på de mange muligheder, der
findes i kommunen. Når hjemmesiden er ændret vil der blive arbejdet med at få kommunikeret de
nye forbedrede muligheder ud til borgerne. Dette er tænkt som et understøttende tiltag, som primært vil bruges af familier og voksne, som er en del af de unges hverdag.
Der indgår repræsentanter fra Park og Natur, GIS-afd., Kultur og Fritid, Digitaliseringsafd., Kommunikationsafd.
B. Inddragelse af sårbare unge i byudvikling – Gensidig gåtur
Der er ved at blive udviklet en inddragelsesproces med fokus på, hvordan man kan inddrage en gruppe af sårbare unge i omdannelsen af Rødovre Parkvej i forbindelse med et regnvandsafledningsprojekt. Der er fokus på, at byrum skal være attraktive for alle borgere at færdes i, også sårbare unge.
En lille gruppe skal udarbejde et forslag til hvordan de unge konkret kan inddrages inden næste møSide 1 af 3

de i gruppen (fredag 12/2).
Der indgår repræsentanter fra Teknisk forvaltnings sekretariat, Park og Natur, Byplanlægning, Jobcenterets ungeenhed samt Headspace. Desuden vil Ungepanelet indgå i inddragelsesprocessen.
C. Uformelle mødesteder og fællesskaber for unge i Islev
I gruppen arbejdes der med at konkretisere, hvordan man kan skabe uformelle mødesteder og fællesskaber som et supplement til de mere formelle (fx fritidstilbud og klub). Der er fokus på udskolingseleverne (7.-9. klasse) i Islev og på at skabe nogle nye muligheder for at indgå i fællesskaber.
Gruppen planlægger som det første skridt en dialog med de unge om, hvad deres ønsker og behov
er.
Der indgår repræsentanter fra foreningslivet, Rødovre Frivilligcenter, DGI Storkøbenhavn, Biblioteket,
Headspace samt en privat erhvervsdrivende.
D. Brobygning mellem SFO’er og foreningslivet
Der er ved at blive udviklet et konkret bud på, hvordan der kan skabes bro mellem SFO’erne og foreningslivet med fokus på at få de sårbare børn med over i foreningslivet, evt. med understøttelse af
en mentor-/buddyordning. Der arbejdes på at få konkretiseret en projekt-idé, som kan pilotafprøves
i en til to SFO’er og nogle udvalgte foreninger. Vi holder gruppen orienteret om RKs arbejde med fritidspas, da det er et element, denne gruppe har drøftet.
Der indgår repræsentanter fra foreningslivet, en privat erhversdrivende, SFO-området, Vestbadet,
SOC og DGI-Storkøbenhavn.
Der er løbende en opmærksomhed på, at invitere eventuelle nye aktører ind som er relevante for initiativerne.
Processen i Islev
I Islev er der gennemført en lokalsamfundsanalyse, som blev offentliggjort i juni 2020. I budgetforliget for
2020 blev der afsat midler til at udvikle Islev Bibliotek til et medborgerhus. Dette førte i foråret 2020 til, at
Rødovre Kommune indgik en aftale med Resonans om en udviklingsproces for Islev medborgerhus. Vores
Sunde Hverdags lokalsamfundsanalyse af Islev blev brugt i processen omkring medborgerhuset, da mange af
fundene i analysen matchede de tanker som var gjort omkring medborgerhusprocessen. For at undgå, at der
skulle køre to processer i Islev med tilnærmelsesvist samme fokus på nye muligheder for mødesteder, fællesskab og samhørighed i Islev, blev Vores Sunde Hverdag en aktiv del af processen omkring udviklingen af medborgerhuset.
Derudover arbejdes der i to af de fire udviklingsgrupper, med indsatser som skal afprøves i Islev og understøtte bydelen.
Andre relevante tiltag Vores Sunde Hverdag indgår i
I Rødovre Kommune er der sideløbende med Vores Sunde Hverdag mange andre projekter og udviklingstiltag. Nogle af projekterne har mange overlap med de idéer, der er fremkommet under Vores Sunde Hverdag.
Det gælder blandt andet Sammen med Unge, som Vores Sunde Hverdag har fulgt. Når den nye ungestrategi
er fremlagt i foråret 2021, vil Vores Sunde Hverdag kigge på de fælles snitflader og gå i dialog om eventuelle
fælles indsatser.
Ligeledes er der en dialog med DGI-Storkøbenhavn og Kultur og Fritid omkring Partnerskabsprojektet således er de to tiltag samarbejder på bedst mulige vis. DGI-Storkøbenhavn er ligeledes med i to af de ovenstående udviklingsgrupper.
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Herudover indgår Vores Sunde hverdag i Rødovre Kommunes arbejde med Røgfri Fremtid og arbejdet med
den nye Sundhedspolitik og indsatsen for at undgå social isolation som følge af Covid-19.
Vores Sunde Hverdag i Rødovre vil have tilknyttet den lokale projektkoordinator indtil udgangen af 2021,
dog vil forskningsinstitutionerne i de kommende år efter 2021 følge og understøtte de igangsatte indsatser.
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