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Baggrund
Vi går i mere end en forstand lysere tider i møde: Timerne med dagslys bliver flere og incidenstallet for corona bliver forhåbentlig lavere og med det restriktionerne færre. Håbet og sandsynligheden for en genåbning
af samfundet bliver dermed større. Vi har i Rødovre stået sammen hver for sig og har med solidaritet, samfundssind og ikke mindst borgersind, hvor nye former for frivillighed er blomstret op, navigeret i restriktioner og kommet gennem lockdowns.
Fællesskaber under lockdown
Foreningslivet har været tvunget i dvale. På tværs af kultur-, fritids- og socialområdet har mange foreningers
aktiviteter på grund af Covid-19 situationen været nødt til at lukke ned. Idrætsforeningerne har udtryk bekymring for det manglende aktivitetsniveau, ungerådgivningen får færre henvendelser på trods af stigende
mental mistrivsel blandt unge under corona, og gejsten hos de frivillige er med god grund udfordret. Alligevel
har foreningslivet ikke ligget helt stille. Foreningerne har, hvor det har været muligt, søgt at gå nye veje, påtaget sig nye opgaver og indgået nye samarbejder.
For børn og unge på kommunens skoler er det tydeligt, at alle har savnet det faste og stabile fællesskab, som
klassen udgør. Der har været virtuel undervisning for børn og unge fra 5. – 10. klasse fra midten af december, og uagtet den store indsats medarbejderne har ydet for fortsat at holde fast i dele af fællesskaberne, har
mange lidt et stort afsavn.
Nye veje – ny frivillighed
Corona-krisen har givet os alle en anledning til at tænke nyt og gå nye veje og selvom foreningslivet skal genaktiveres, og nogle er faldet fra, så er der også kommet nyt og godt til. Vi viser borgersind, hvor vi i højere
grad hjælper hinanden i lokalmiljøet, både i og uden for eget netværk. Det at kunne engagere episodisk og at
kunne gøre en forskel med en afgrænset indsats, er motiverende for mange, som ikke har mulighed for at
forpligtige sig til et længerevarende engagement. Den her nye frivillighed kan supplere og støtte op om vores
veletablerede og velfungerede foreningsliv, og som kommune vil vi bruge coronakrisen som anledning til at
gentænke og udvikle rammerne og præmisserne for det frivillige engagement i Rødovre.
Tid til mere genåbning og genaktivering
Det er tid til, at vi forbereder os og gør klar til at være ude og til at være sammen igen, både i de grundlæggende fællesskaber på skolerne og ikke mindst i de frivillige fællesskaber blandt foreningerne. Vi ser igen mod
en gradvis genåbning af samfundet. Det er vigtigt, at vi som kommune står sammen om at støtte op om foreningerne og det sociale fællesskab, hvad enten det er i den lokale gymnastikforening, hos aftenskolerne, til
spejderaktiviteter, parkourklub, musikskole eller i en af kommunens mange frivillige sociale foreninger, som
er en del af Rødovres DNA.
Skolerne genåbner nu gradvist, og vi forventer en større genåbning for alle i foråret. De fællesskaber skal
dyrkes og understøttes yderligere for at få alle til at trives, udvikles og lære. Foreningslivet i Rødovre er baseret på fællesskaber drevet af passion og engagement, de fællesskaber hvor små og store mødes om det, de
brænder for. Det skal spire igen, og Rødovre Kommune står til foreningernes rådighed og er klar til at støtte
op om de frivillige og foreningernes brugere gennem dialog, vejledning, information og aktiviteter. Foreningslivet skal genaktiveres efter en kold og mørk periode med lockdown, og det skal være trygt at være sammen
og tage del i fællesskabet. På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen sammen med Social- og SundSide 1 af 4

hedsforvaltningen udarbejdet en række forslag til konkrete fælles initiativer såvel som initiativer målrettet
henholdsvis kultur- fritids- og socialområdet.

Fælles nye initiativer
For at give foreningerne de bedste forudsætninger for at få gang i foreningslivet igen, foreslår forvaltningerne,
at der med en fælles foreningskick-off igangsættes en række initiativer der har til formål at
1. hjælpe de frivillige med at finde gejsten igen/motivere og synliggøre handlemuligheder for de frivillige,
2. imødekomme behovet for viden om corona-sikker opstart,
3. skabe opmærksomhed om at foreningslivet starter op igen for gamle såvel som nye brugere og
4. fastholde den nye type frivillighed, der er blomstret op under corona.
Mange af initiativerne afholdes inden for forvaltningernes eksisterende økonomiske ramme, mens finansiering
af udgifter til Skovly-initiativet aktuelt er uafklaret. Der er muligvis mulighed for at dække udgifter hertil via
statslige puljer.
Fælles inspirations- og videndelingsmøde for foreningerne
I forlængelse af efterårets lokale sociale minitopmøde, inviterer borgmesteren til et fælles inspirations- og videndelingsmøde. Formålet med mødet er:
 tage temperaturen på foreningslivet,
 skabe nye fælles gejst efter nedlukningen og
 at genaktivere foreningslivet ved at give mulighed for videndeling mellem foreningerne og udveksling
af idéer, som foreningerne er klar til at arbejde videre med for at sætte gang fællesskaberne igen.
For at bygge bro og styrke relationerne på tværs af eksempelvis idrætsforeninger og socialområdet, foreslås
det, at repræsentanter for kultur- og fritidsinstitutioner, samt relevante afdelinger i Socialforvaltningen deltager. Endvidere undersøges muligheden for at invitere en oplægsholder til at holde et inspirerende oplæg.
Fælles kommunikationskampagne – tema: ”Sammen i foreningerne igen”
I samarbejde med foreningerne laver Rødovre Kommune en fælleskampagne, om at foråret står i frivillighedens og fællesskabets tegn. Budskaberne skal være, at nu åbner samfundet op med foreningernes muligheder
for at gå i gang igen, og der er plads til alle. I interviews og artikler vil der være fokus på, hvordan foreningerne vil tage godt i mod alle og på at gøre det corona-sikkert at deltage i foreningslivet. Platformene for kommunikationskampagnen vil være Rødovre Lokalnyt, sociale medier, rk.dk, skærme i gadebilledet, og der vil
være stort fokus på at henvise til Rødovres mange foreninger på kultur-, fritids- og socialområdet.
Fokus på ad hoc frivillighed
Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde tyder alt på, at coronakrisen har motiveret en gruppe i befolkningen, som vi ikke ellers ser i det organiserede frivillige arbejde. I samarbejde med Rødovre Frivilligcenter undersøges mulighederne for en ”frivilligbank”, hvor frivillige løbende kan oprette en profil. Det kunne for eksempel være ved, at Rødovre Frivilligcenter og Rødovre Kommune ser på mulighederne for at indgå et samarbejde med frivilligjob.dk. Forud for et arrangement kan en forening kontakte frivillige med en profil, der
matcher, som så hjælper til med fx praktiske opgaver, før, under og efter et arrangement. Ved at skabe en
ramme for såkaldt ad hoc frivillighed er Rødovre Kommune med til at støtte op om og fastholde de mange
nye frivillige kræfter, der er kommet til under corona, men som af forskellige grunde ikke er klar til at forpligtige sig i det organiserede foreningsliv.
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SOC-initiativer
Kunne du tænke dig aktiviteter sammen med andre? – en pjece til ældreForvaltningen har udarbejdet en pjece til ældre borgere, der synliggør de mange gode muligheder, der er for at tage del i et fællesskab i
Rødovre og muligheden for at blive guidet til det rigtige tilbud gennem de forebyggende sygeplejersker i Visitationen eller gennem Rødovre Frivilligcenter.
Frivillig midler
På grund af corona-situationen forventes det ikke, at alle foreninger er klar til ansøgningsrunden til §18- og
79-midler i april. For at give foreningerne et større spillerum i efteråret, foreslås det derfor, at der bliver en
ekstra ansøgningsrunde umiddelbart efter sommerferien, samt at en lille del af puljen reserveres til straksbehandling af ad hoc ansøgninger med formandsgodkendelse.
Guidede virtuelle ferieture mod ensomhed - 18 lande på 18 uger
Rødovre Kommune undersøger mulighederne for at indgå i et projekt faciliteret af oplysningsforbundet
DEO, som gennem guidede virtuelle rejser har til formål at få ensomme ældre med i online fællesskaber.
Projektet har opstart i april 2021, hvor borgerne inviteres med på online-rejse hver onsdag eftermiddag i 18
uger til 18 lande i Europa (6 forår og 12 efterår). DEO leverer helt færdig ”pakke” med opreklamering, tilmelding, materialer og gennemførelse, herunder træningssessioner, der klæder deltagerne på med de fornødne digitale kompetencer. Derudover vil DEO forsøge at etablere et landsdækkende netværk af digitale hjælpere, der fysisk kan tage ud og hjælpe nye i gang. Såfremt projektet realiseres, vil forvaltningen formidle tilbuddet til relevante sociale foreninger, således at de kan tænke tilbuddet ind i deres foreningsaktiviteter,
samt tage kontakt til Rødovre Datastuer med henblik på yderligere viderformidling af tilbuddet til målgruppen.
Markering af genåbning på plejehjemmenes caféer
For at genaktivere fællesskaberne på plejehjemmenes caféer ved en kommende genåbning foreslås det, at plejehjemmenes caféer på et fælles inspirationsmøde, og i samarbejde med de frivillige på plejehjemmene, arrangerer en festlig markering heraf for caféernes brugere.

BKF-initiativer
Skovly
Det er desværre i lyset af Covid-19-restriktionerne ikke muligt at afholde arrangementer med overnatning
for skoler og foreninger på Skovly i maj og juni måned. Men både børn og voksne i skoler og foreningslivet
har efter en svær corona-tid endnu mere brug for netop den naturskønne ramme, Skovly kan tilbyde. I samarbejde med skolerne er Skovly derfor gået i gang med at planlægge og gennemføre trivsels- og læringsdage,
hvor eleverne sammen med deres klasse og lærere/pædagoger transporteres i bus til Skovly og får en god
dag med læringsaktiviteter i naturen og socialt samvær med spisning. Foreningerne får også mulighed for af
afholde endags-arrangementer på Skovly med eget program.
Vedrørende økonomien: Regeringens har afsat i alt 600 mio. til faglige og trivselsmæssige tiltag i folkeskolen,
SFO mv. Vi kender endnu ikke den konkrete udmøntning, og kan derfor ikke sige, hvor meget Rødovre i givet fald vil få. Udgiften til Skovly-arrangementer for skolerne vil ligge i omegnen af 150.000 – 200.000 kr. Det
er et gratis tilbud for skolerne, men foreningerne vil i givet fald selv skulle betale.
En avis for idræts- og foreningslivet
FIR (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre) får udarbejdet en avis for idrætslivet i Rødovre
i samarbejde med Rødovre Lokal Nyt. Dette tiltag er for at hjælpe foreningerne med at blive mere synlige og
øge foreningsdeltagelsen. Avisen udkommer i juni 2021 og vil blive vist på Rødovre Lokal Nyts hjemmeside,
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Facebook samt blive trykt i 1.700 eksemplarer, som kan fordeles på kommunens kultur og fritidsinstitutioner, i borgerservice og ude i foreningerne.
Forlængede åbningstider i kommunens idrætsfaciliteter til gavn for idræts- og foreningslivet
Forvaltningen har lavet en sag til KFU og FOU om at forlænge åbningstiderne i Rødovrehallen, Rødovre
Skøjtehal 2, Rødovre Stadionhal, Rødovre Tennishal og Islevbadet henover sommeren. De forlængede åbningstider har til formål at imødekomme foreningernes bekymring om nedlukningen og det manglende aktivitetsniveau i klubberne henover vinteren.
Rundt i Rødovre – skattejagt
Skattejagten ’Rundt i Rødovre’ har fokus på at vise borgere, foreninger og besøgende i Rødovre, hvilke muligheder kommunens forskellige byrum tilbyder. Ønsket er at få flere til at bruge byens udendørsfaciliteter,
hvilket er mere aktuelt nu end før set i lyset af Covid-19-restriktionerne og de begrænsede muligheder for
indendørsaktiviteter. Skattekortene kan findes på Bibliotekerne, Borgerservice og på Heerup Museum, eller
downloades på kommunens hjemmeside. Det er muligt at deltage i konkurrencen hele sommeren, og alle der
afleverer ’tipskuponen’ fysisk eller digitalt med de rigtige svar, er med i lodtræningen om flotte præmier. Alle
børn får en ’Rundt i Rødovre’ gave som bevis på, at de har været på skattejagt i Rødovre.
Kultur- og fritidslivet bidrag til (gen)etablering af fællesskaberne
Rødovres kultur- og fritidsinstitutioner understøtter på en lang række områder det sociale fællesskab i Rødovre. Udover at samarbejde med foreninger og frivillige, bidrager kultur- og fritidsinstitutioner også til at skabe rammer og sammenhæng for de mindre organiserede fællesskaber, de enlige, de mere stille borgere og
dem uden fast tilknytning til foreninger.
Under den fysiske nedlukning har flere kulturinstitutioner afholdt onlinearrangementer, hvilket stadig fastholdes, med bl.a. fællessang, indspilning af forårs-kanon for musikskoleelever, guidet fælleslæsning, læsekredse,
læsebingo, skattejagter, vennespil m.v. Heerup Museum og Rødovre Bibliotek har desuden succes med kulturelle takeaway-oplevelser, senest med påskeworkshops, hvor børn og voksne har fået påskeposer til kreative
sysler med sig hjem. Der er også arrangeret udendørsaktiviteter som fællesløb af Vestbad og børne-skattejagt af biblioteket, ligesom der også afholdes børnekoncerter ved børnehaverne i løbet af foråret som en del
af børnekulturpakken. Derudover er den øvrige planlægning af kultur- og fritidsinstitutionernes forårsaktiviteter i fuld gang.
I forbindelse med genåbningen planlægger Rødovre Musikskole en serie af koncerter med korskolen, som afholdes 23. april til glæde for borgerne på Rødovres plejehjem og bosteder. Koncerterne afholdes udendørs
ved plejehjemmene og indendørs på bostederne.
Udover skoletjenesteforløb ved Ejbybunkeren kan det også nævnes, at Heerup Museum ved hjælp af fondsmidler er i gang med at etablere et overdækket ude-værksted, som fremover vil danne rammen om mange af
museets skoleforløb. Men målet er, at værkstedet skal understøtte sociale fællesskaber af mange forskellige
slags, og derfor vil Heerup Museum indgå i dialog med foreninger og borgere generelt om, hvad udeværkstedet kan åbne af muligheder for samvær og aktivitet.

Side 4 af 4

