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Beskrivelse af forslag:
Der er i 2020 og overslagsårene afsat 157.000 kr. til nye samarbejder og initiativer på kulturområdet. Det foreslås, at der årligt afsættes yderligere 200.000 kr. med vægt på nytænkning i grænsefladen mellem kunst, kultur
og natur. Det kan både være nye samarbejder mellem foreninger, samvirker, råd og kommunale institutioner og
det kan være nye samarbejder med andre kommuner. Et større beløb vil muliggøre flere initiativer og vil kunne
understøtte anvendelsen af de mange faciliteter, der er etableret fx mountainbikespor, fitness-/crossfit anlæg mv.
Følgende initiativer er bl.a. blevet sat i gang som følge af de nye samarbejder på det kulturelle område:
 Linen ud: Vandretur langs Linen med indslag om kultur, natur og historie
 Musik- og lydlegeplads ved Børnehuset Ellemose i samarbejde med Favrskov Musikskole, børnehuset
Ellemose og lokale dagplejere.
 Liv i Løv: Workshops og Børnekunstudstilling skabt af børn, Hinnerup Billedskole og foreningen ”Coding
Pirates”.
Kommende arrangementer inkluderer fx et rekreativt cykelevent langs Linen og cykelruten Kulturringen arrangeret af lokalarkiverne og naturvejlederne og et e-sports arrangement med fokus på nye brugergrupper.
Det udvidede driftsbeløb skal i særlig grad sikre fokus på kommunens naturgrundlag og naturoplevelser i forlængelse af plan- og bæredygtighedsstrategien. Udgangspunktet for nye aktiviteter kunne fx være de nye skovrejsningsområder, det øgede naturgrundlag via planen for biologisk mangfoldighed eller de nye naturområder,
der opstår som følge af klimasikringsindsatser.
Mulige aktiviteter kunne være:
 Kultur og Natur på recept: et tilbud rettet stress- eller sygdomsramte grupper, der får nye kultur- og naturoplevelser (lave mad af skovens planter, maleworkshops, museumsbesøg osv.)
 Cykelpakker målrettet skoler: Inspirere skoler til at bruge cyklen som redskab langs Kulturringen. Der er
stop langs ruten, hvor elevernes opgaver målrettes formidlingen af kommunens kultur- og naturoplevelser.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Det udvidede driftsbeløb giver mulighed for at skabe nye initiativer på tværs af områderne. Det foreslås, at midlerne disponeres på et årligt møde, hvor centrale aktører på kultur-, fritids- og idrætsområdet inviteres. Centrale
aktører er fx Kulturelt Samvirke, Favrskov Idrætssamvirke, billedskolerne, kulturhusene, Grønt Råd, musikskolen
naturvejlederen, spejdersamrådet m.fl. Der er afsat 157.000 kr. i 2020 og overslagsårene til nye samarbejder og
initiativer på kulturområdet. Yderligere beløb skal gå til at styrke og udvikle denne indsats.
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Udvikling af fritidspasordningen
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Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. i 2020 og 2021 til en forsøgsordning med ansættelse af en fritidsvejleder, som støtte for de børn og unge, der modtager et fritidspas. Fritidsvejlederen skal bistå børn og familier med
meget forskellig baggrund med det praktiske, vejlede om aktiviteter og eventuelt følge med til fritidsaktiviteten de
første gange. Fritidsvejlederen skal have en relevant socialfaglig baggrund, der gør vedkommende i stand til at
bistå børnene og deres familier. Fritidsvejlederen skal være motiveret af at hjælpe familien og barnet, så barnet
kan komme i gang med fritidsaktiviteten. I nogle tilfælde kan hjælpen bestå i tilmeldingen til fritidsaktiviteten i andre tilfælde kan hjælpen bestå i at sikre, at barnet rent faktisk deltager i aktiviteten. Forsøgsordningen skal være
led i en proces om genovervejelse af fritidspasordningen.
Selvom der er bevilliget fritidspas til 101 børn i 2018 er det kun ca. halvdelen af børnene, der benytter fritidspasset fuldt ud. Der er forskellige årsager til, at børnene ikke kommer i gang med at bruge fritidspasset. De nuværende erfaringer er, at det er vanskeligt for nogle familier at skulle klare det praktiske selv. Det vurderes, at mange familier, herunder også flygtningefamilier, har brug for ekstra støtte, for at barnet kommer i gang med en fritidsaktivitet.
I 2018 er der et akkumuleret overskud på 339.000 kr. til fritidspasordningen, som overføres til 2019. Overskuddet
er overført med henblik på at igangsætte en proces om genovervejelse af fritidspasordningen. Overskuddet kan,
sammen med den midlertidige forhøjelse af budgettet til fritidspas, anvendes til en forsøgsordning med ansættelse af en fritidsvejleder. Forsøgsordningen kan bidrage til at fritidspasordningen fremadrettet udvikles og tilrettelægges sådan, at flest mulige børn og unge deltager i en fritidsaktivitet og kan tage del i foreningslivet. Ordningen er også målrettet sårbare børn og unge inden for handicap og psykiatri, og en fritidsvejleder vil kunne støtte
op om deres deltagelse i fritidsaktiviteter. Det vurderes at være muligt at ansætte en deltidsansat fritidsvejleder
ca. 20 timer ugentligt i en projektstilling. I forsøgsperioden skal der indhentes erfaringer og inspiration fra andre
kommuner, der har ansat fritidsvejledere til at støtte op om fritidspasordningen. Der er ansat fritidsvejledere med
socialfaglig indsigt i de fleste kommuner, der har en fritidspasordning.
Fritidspas er en støtteordning til børn og unge, der er afskåret fra at deltage i fritidsaktiviteter af fx økonomiske
eller sociale årsager. Med et fritidspas kan sårbare børn og unge få op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte til en
fritidsaktivitet. Ordningen fungerer sådan, at barnet får godkendt et fritidspas, og familien skal herefter stå for det
praktiske med at finde en aktivitet, tilmelding og dialog med foreningen om kontingent og opstart.
Favrskov Kommune har haft en fritidspasordning siden 2014, hvor Byrådet afsatte 100.000 kr. Til budget 201720 afsatte Byrådet yderligere 150.000 kr. til fritidspasordningen. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at
godkende flere fritidspas til børn og unge uden en forhøjelse af budgettet.
Der er afsat 247.000 kr. til fritidspas i 2020. Fritidspasordningen er en administrativ tung opgave, og i forbindelse
med budget 2017-20 blev ordningen omlagt, således at 10% af det samlede budget anvendes til administration
af ordningen. Dette svarer til ca. 27.000 kr. i 2020. Byrådet besluttede i den forbindelse, at fritidspasordningen

skulle forenkles for at nedbringe det administrative tidsforbrug.
Fritidspasordningen er nu forenklet. Fritidspasset gives nu for et år ad gangen og familien skal stå for det praktiske omkring ordningen. Det er også blevet enklere at indstille børn til fritidspas og der er nu også mulighed for at
søge støtte til stævner, træningslejre mv. Der gives ikke tilskud til udstyr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Det forventes, at en fritidsvejleder med sin støtte kan bidrage til, at flere børn og unge hjælpes i gang med og
fastholdes i en fritidsaktivitet.
Det er påvist, at deltagelse i fritidsaktiviteter giver børn og unge øgede sociale kompetencer, større netværk, mulighed for at lære demokratiske spilleregler, øget sundhed, bedre trivsel og bedre mulighed for at danne venskaber.
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Etablering af kulturskolesamarbejde mellem billedskolerne og Favrskov Musikskole
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Beskrivelse af forslag:
Det foreslås, at der afsættes 260.000 kr. til etablering af en kulturskole i Kulturhus Sløjfen. Forslaget indebærer
indledningsvis et tættere samarbejde mellem billedskolerne i Favrskov Kommune og Favrskov Musikskole. Til
forskel fra en billedskole og musikskole indeholder en egentlig kulturskole også tilbud om fx dans, drama og film.
Projektet kan opdeles i to faser:
Fase 1: Etablering af fælles administration
I første fase etableres en fælles administration mellem billedskolerne og Favrskov Musikskole. Billedskolerne er
foreninger, hvis frivillige bestyrelser varetager de administrative opgaver såsom registrering af elever, udbetaling
af løn og udfærdigelse af regnskaber. En fælles administration vil lette billedskolernes administrative byrde og
frigøre bestyrelsernes ressourcer til at udvikle, og være aktive i, billedskolernes tilbud. Tilbuddet om administrativ
bistand foreslås at være et frivilligt tilbud til billedskolerne. Hadsten Billedskole har flere gange efterspurgt administrativ bistand.
Af de afsatte midler afsættes 160.000 kr. til etablering og drift af en fælles administration, der varetages af Favrskov Musikskole.
Fase 2: Udvikling af kulturskolesamarbejde
I anden fase udvikles det kreative samarbejde mellem billedskolerne og Favrskov Musikskole. Et tættere samarbejde mellem flere aktører på kulturområdet kan sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og bedre koordinering mellem de kreative undervisningstilbud og folke- og ungdomsskolerne.
Samarbejdet mellem Favrskov Musikskole og billedskolerne kan bane vej for nye kreative tilbud i krydsfeltet mellem musik- og billedskole og øvrige kunstarter som dans og drama. Samtidig kan det være første skridt på vejen
til etablering af én kultur- og musikskole for hele Favrskov Kommune.
Eksempler på en bredere palette af tilbud i et tættere samarbejde mellem aktørerne kunne være:




teater- eller musicalforestillinger, hvor bl.a. musikskolens- og billedskolernes talenter i fællesskab kan bidrage som skuespillere, sangere, musikere, scenografer, teatermalere osv.
sommerskoler med musik, billedkunst, forestillinger, video, musikvideo, streetart
undervisning inden for flere kulturelle genrer som fx filmproduktion, moderne dans og drama.

Af de foreslåede yderligere midler afsættes 100.000 kr. til udvikling af nye kreative tilbud.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Fase 1 øremærker 160.000 kr. årligt til en fælles administration for billedskolerne og Favrskov Musikskole. Den
fælles administration vil aflaste billedskolerne for en administrativt tung opgave omkring drift af billedskolerne og
frigøre ressourcer til at videreudvikle billedskolernes kreative tilbud. Tilbuddet om administrativ bistand skal være
et frivilligt tilbud til billedskolerne.
Fase 2 øremærker 100.000 kr. til nye kreative tilbud i samarbejdet mellem billedskolerne og musikskolen.
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