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Opgaver i Center for Kultur, Fritid og 
Turisme
□ Servicering af Kultur- og Idrætsudvalget

□ Servicering af Kulturrådet og Idrætsrådet

□ Samarbejde med kulturinstitutioner, foreninger, 
borgergrupper mv.

□ Myndighedsopgaver i forhold til tilskud til foreninger mv.

□ Strategisk udvikling indenfor kultur, fritid og turisme

□ Facilitering af samarbejdsprojekter – kontaktpersoner for 
tværgående projekter (fx Investeringspuljeprojekter og 
kulturkontrakter)

□

□



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvordan arbejdes der med tilgængeligheden i bred forstand, 
herunder også til almene kultur-, fritids- og idrætsområde?

Svar:
Generel fokus på området

Kulturstrategiens og idrætspolitikkens vision: Gribskov skal 
være kendt for mangfoldighed i idræt og kultur, aktiv 
handling og initiativrige borgere med afsæt i: kvalitet, 
nærhed, tværfaglighed og tilgængelighed 



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvad foregår der af folkeoplysende virksomhed? Er der hold 
særligt tilrettelagt for borgere med handicap?

Svar:
Det er foreningerne, der driver folkeoplysende virksomhed 
og foreningerne, der vælger, hvilke hold de vil tilbyde. 



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvilke muligheder er der for handicapidræt? Er der 
undervisere/trænere, der er aflønnet ift. borgere med 
handicap?

Svar:
Nogle foreninger vælger at have særlige undervisere.
Gribskov Rideklub har handicapridning
Den Glade Klub – forskellige aktiviteter, primært i Gilleleje 
Hallen
Aftenskolen ”Gigtskolen” udbyder hold for mennesker med 
handicap
Gribskov Handicap Idræt: http://g.h.i.webbyen.dk/



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Er der idrætsfaciliteter hvor børn og unge kan deltage på lige 
fod med andre, uden at det er specialhold?

Svar:
Nogle foreninger praktiserer det.
Ex: en gymnastikforening har en dreng med autisme. 
Foreningen har valgt at have egen ekstra hjælper til 
drengen, som går på et almindeligt hold.

Kontakt konkrete foreninger. 



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Stiller kommunen krav til idrætsforeninger mv. og fx i 
kulturkontrakter vedrørende inklusion af børn, unge og 
voksne med handicap? Og hvis ikke – er det noget man vil 
overveje at gøre?

Svar:
Kommunen har ikke lovhjemmel til at stille sådanne krav til 
foreningerne.

I kulturkontrakter kan det godt være en del af aftalen. Er det 
ikke i de nuværende aftaler, men opmærksomheden på 
dette felt kan evt. øges i kommende aftaler.



 

Sørgsmål og svar

Sp:
Mange steder kommer hjælperen gratis ind, hvis en borger 
har behov for en hjælper, fx i svømmehallen. Det er helt op 
til kommunen at bestemme dette, herunder om det kræver 
dokumentation i form af hjælperkort fra hjælperen. Hvilke 
overvejelser ligger der bag Gribskov Kommunes beslutning 
om, at borgere med behov for hjælper betaler mere end 
andre borgere?

Svar:
Kommunen kan du bestemme over kommunale tilbud.
I svømmehallen er der særlig pris: handicap + hjælper: 60 
kr. (almindelig entré: 40 kr.)



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvordan håndteres markedsføring af tilgængelighed ift. 
biblioteker, events mv.?

Svar:
Markedsføres ikke specielt. Det vil vi forsøge at sætte mere 
fokus på i fremtiden ift. de kommunale tilbud



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvordan kompetenceudvikles de frivillige?

Svar:
Kompetenceudvikling af de frivillige foregår i foreningerne. 
Kulturrådet og Idrætsrådet kan vælge at udbyde kurser i 
begrænset omfang. Rådene kan også afholde tema- og 
inspirationsmøder. Det kunne overvejes at afholde et 
temamøde om mangfoldighed i foreningerne. Forslag kan 
sendes til Kulturrådet og/eller Idrætsrådet.



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvad betyder facilitering af netværk og klyngesamarbejde?

Svar:
Omformuleret til:
Facilitering af samarbejdsprojekter i form af udpegning af  
kontaktpersoner på tværgående projekter og tiltag (fx 
Investeringspuljeprojekter og kulturkontrakter).



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvordan er tilgængelighed til kunstmuseer mv.? Er der 
audioguides?

Svar:
Gribskov Kommune har ingen kommunale kunstmuseer.

Men på Tegners Museum (selvejende institution) er der en 
rampe til kørestolsbrugere, handicaptoilet samt en 
audioguide.

Munkeruphus og Esrum Kloster har dårlig fysisk 
tilgængelighed pga. bygningernes 

Bibliotekerne i kommunen har god fysisk tilgængelighed.



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Da det tidligere handicapråd i aug. 2010 blev præsenteret 
for Kultur & Fritids opgaveområde, spurgte rådet om man af 
hensyn til turismen gjorde sig tanker om at sælge sig 
på/annoncere tilgængelighed. Dvs. om der annonceres i 
turistguides, om der er sikret tilgængelighed. Også 
mennesker med handicap er turister, som kan tiltrækkes. Er 
det noget man har forfulgt?
Svar:
Markedsføring via VisitNordsjælland – tilsyneladende ikke 
med særlig fokus på tilgængelighed. Dog: Restaurantguide 
med angivelse af handicapvenlighed.



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Da man lavede Kulturstrategi 2008 – 2020 skete det bl.a. på 
basis af en livsformsanalyse, hvor man valgte ikke at 
medtage én af de 5 livsformer ”De udsatte”, med 
begrundelsen at denne gruppe ikke nødvendigvis deler de 
samme værdier og prioriteringer, og at der derfor ikke var 
basis for at arbejde videre med livsformen. Hvis man 
påtænker at lave en ny kulturstrategi, vil man så medtage 
den profil, som ikke var med sidst?
Svar:
En ny strategi vil sandsynligvis blive til på en helt anden 
måde. Her kan tilgængelighed og inklusion medtages på 
andre måder.



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Kunne nogle af de indsatser, der er gennemført, lige så godt 
have været del af en handleplan for udmøntning af 
handicappolitikken?

Svar:
Det er en forhåbning, at langt de fleste kulturtilbud 
henvender sig bredt til kommunens borgere – og derfor også 
til mennesker med handicap. 
Den fysiske tilgængelighed skal være så optimal som muligt.
Der er et relativt bredt udbud af særlige idrætstilbud, som 
beskrevet  under spørgsmål 3.
 



 

Spørgsmål og svar

Sp:
Hvad kan Center for Kultur, Fritid og Turisme bruge 
Handicaprådet til?

Svar:
Vi vil gerne bruge Handicaprådet som sparringspartner, 
rådgiver og inspirator i vores arbejde.

Det kunne være interessant at drøfte, hvordan vi kan have 
en løbende og konstruktiv dialog.



 

Bibliotekernes tilbud

Ereolen.dkEreolen.dk

eReolen er bibliotekernes tilbud om ebøger til brugerne. 

Netlydbog.dkNetlydbog.dk

Netlydbog er bibliotekernes tilbud om netlydbøger til 
brugerne. 

https://ereolen.dk/
https://netlydbog.dk/


 

Bibliotekernes tilbud

Filmstriben.dkFilmstriben.dk

Filmstriben viser kort & dokumentarfilm og spillefilm over 
nettet. Filmstriben er et fleksibelt og hurtigt alternativ til 
traditionel filmdistribution

Bibzoom.dkBibzoom.dk (musik)

Bibzoom er bibliotekernes digitale musiktjeneste. Søg, hent 
og lyt til alt fra ugens radiohits til sjældne numre for 
feinschmeckere

https://www.filmstriben.dk/
http://www.bibzoom.dk/
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