Udvalgsmålsætning

Hvordan måler vi/ Hvornår er målet opfyldt

UKID Mål 19: Kultur/Idræt – børn og unge
Skabe mulighed for at alle børn og unge uanset udgangspunkt i deres opvækst møder kultur, idræt og kunst
ved oplevelser og medskabelse.
Målepunkt:
Alle børn og unge fra børnehave til 9.klasse får en årlig oplevelse med enten idræt, billedkunst, musik, dans,
drama, litteratur, demokrati eller natur.

På baggrund af dialog de relevante arrangører, herunder folkeskolerne, udarbejdes årligt en opsamling på de tilbud børn
og unge i folkeskolen har fået, bl.a. gennem Kulturtjenesten og museerne, som har givet dem oplevelser med enten
idræt, billedkunst, musik, dans, drama, litteratur, demokrati eller natur, og som ligger uden for den normale
undervisning.

UKID Mål 20: Kultur – Kunsten i livet
At bruge den store rigdom, som vores kunstnerliv beriger os med til at øge livskvaliteten for vores borgere.
Kunstlivet er historisk velfunderet, og aktuelt mere levende og udviklende end tidligere.
Målepunkter:
Ved alle nye bygningsanlæg og skabelsen af nye byrum tages stilling til, om og i givet fald hvordan kunsten
eller et konkret værk kan indgå. Finansiering sikres eventuelt ved fondsansøgninger.

Der skal tages stilling til dette i samtlige relevante anlægssager. I 2021 gennemgås alle anlægssager for om mål er
udfyldt.
Der er sket en forskønnelse af Nørregade i Hundested i 2020

Der skabes en særlig spektakulær oplevelses- og skabelsesevent med kunsten, hvor vores natur og historie
inddrages, og som kan linkes til Kongernes Nordsjælland.

Der er gennemført 300 års fejring af kanalen i 2019, med særligt fokus på Frederiksværks kultur- og naturhistorie.
Stålmandsarrangementet er gennemført i 2019 – med link til Kongernes Nordsjælland.

UKID Mål 21: Idræt – åbenhed og flere muligheder for flere
Se idrætten som en løftestang for fællesskab og sundhed, med muligheder i foreningerne og uden for
foreningerne. Styrke rammerne ved at tænke nyt, at inddrage de muligheder, der ligger i naturen og åbne de
fysiske rammer i haller og anlæg.
Målepunkt:
Idrætslivet og den frivillige indsats styrkes i størst muligt omfang og konceptet ”Åbne Haller” gøres til en
succes for borgere og foreninger.

Antallet af foreninger og private der opretter sig som brugere er stigende i forhold til baseline 2019.

UKID Mål 22: Demokrati, dialog og samskabelse
Vores fællesskab styrkes ved aktivt medborgerskab. Der er store værdier i de etablerede foreninger, råd og
sammenslutninger, men rammerne skal udvikles, så nye muligheder opstår, og flere borgere inddrages.
Målepunkter:
Demokrati i børnehøjde gøres til et omdrejningspunkt. I dialog og samarbejde med Ungeråd og Fælleselevråd,
udvikles og understøttes deres egne aktiviteter, og der skabes 1-2 signaturting for og med Ungerådet.

Gennemførelse af 1-2 Signaturting for og med ungerådet.

Andelen af unge, som stemmer ved folketings- og kommunalvalg, skal være stigende.

Andelen af unge som stemmer ved folketings – og kommunalvalg er stigende sammenlignet med tidligere valg.

