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Hej Pia
Hermed høringssvar fra Aftenskolernes Samråd.
Som udgangspunkt et super flot og gennemarbejdet produkt. Glæder os til den endelige udgave og til at få igangsat målsætningerne.
Jeg har markeret tilføjelserne med rødt.
På side 4 3. afsnit
Her kunne vi godt tænke os, at der kom til at stå følgende: Bibliotekerne og aftenskolerne skaber et rum for læring, fordybelse og nysgerrighed efter
viden og oplevelse.
Dette er også aftenskolernes DNA.
På side7 under målsætninger:
Kulturelle samlingspunkter i alle de fire hovedbyer. Have fokus på tilgængelighed på alle lokaliteter og handicapvenlige faciliteter
Hilsen
Formand for Aftenskolernes Samråd
Kai Raun
Jernvedvej 2, Sigerslevøster
3600 Frederikssund
Tlf: 25771954
Email: kai.raun45@gmail.com
Fra: Pia Rogren Simonsen
Sendt: 18. februar 2020 12:57
Til: Kai Raun
Emne: VS: Høring Fritidspolitik
Hej Kai
Her med som aftalt – udkast til Fritidspolitik i hring.
Undskyld jeg ikke fik sendt det til dig.
Venlig hilsen
Pia Rogren Simonsen
Specialkonsulent
Center for Kultur og Fritid
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 12 62 / 23 20 77 49
www.frederikssund.dk

Vi passer p 堤 ine data
Frederikssund Kommune lser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en r 櫫 e almindelige og flsomme
personoplysninger, afh 殧 ig af opgavetypen. Vi h 室 terer kun de
personoplysninger som er ndvendige for at vi kan lse opgaven,
og vi behandler dem altid p 堥 n forsvarlig m 夥 i henhold til
lovgivningen.
Vil du vide mere, s 堬 泠 om vores databeskyttelse og dine
rettigheder p 堶 ores hjemmeside .

Fra: Pia Rogren Simonsen
Sendt: 7. februar 2020 13:44
Til: Alice Linning (linning@mail.tele.dk) <linning@mail.tele.dk >; 'Peter Kjeldsen' <peterkjeldsenw@gmail.com >; 'Johanna Gadgaard'
<johannagadgaard@gmail.com >; 'Lars Mller' <lars.moller@soif.dk >; 'fritzen@post.tele.dk' <fritzen@post.tele.dk >
Cc: dist - Kultur- og Fritidssekretariatet <dist-Kultur-ogfritidssekretariatet@frederikssund.dk >; dist - Fritids- og Kulturudvalget <distfritidsogkulturudvalget@frederikssund.dk >; Jan Milandt <jbmje@frederikssund.dk >

Emne: Hring Fritidspolitik
K 沥 alle
Fritids- og Kulturudvalgets udkast til en ny Fritidspolitik sendes hermed i hring i samr 夥 ne og i Handicapr 夥 t. Hringssvar skal sendes til mig senest den 8.
marts 2020.
Tids- og procesplanen for den videre proces ser s 嬥 des ud:
7. februar - 8. marts udkast til Fritidspolitik sendes i hring i samr 夥 ne og i Handicapr 夥 t
2. april Fritids- og Kulturudvalget godkender f Å½ igt udkast til Fritidspolitik
22. april Ë onomiudvalget behandler udkast til Fritidspolitik
29. april Byr 夥 t vedtager Fritidspolitik
Der er p 堮 uv 沥 nde tidspunkt ikke arbejdet med Fritidspolitikkens layout. Det vil frst ske efter den har v 沥 t i hring.
Fotografier
Udvalget nsker at inviterer foreninger, samr 夠 og andre interesserede til, at sende fotografier som kan bruges som forsidebillede p 堤 en ny Fritidspolitik (eller
i ops 洮 ingen af politikken). Af hensyn til muligheden for p 堳 igt at kunne trykke Fritidspolitikken som en folder, stilles der krav til fotografierne om at v 沥 af
en vis kvalitet og i en god oplsning. Det kr 涥 s af fotografiet at det har en oplsning p 堳 dp1.
Det skal sikres, at der er indhentet de ndvendige skriftlige tilladelser fra personer p 堢 illederne om, at fotografiet m 堡 nvendes i forbindelse med udgivelse af
en ny Fritidspolitik. Der m 堯 gs 堭 eget gerne v 沥 en tilladelse til, at fotografiet alternativt kan anvendes i forbindelse med udgivelse af Aktiv Fritid.
Venlig hilsen
Pia Rogren Simonsen
Specialkonsulent
Center for Kultur og Fritid
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 12 62 / 23 20 77 49
www.frederikssund.dk

Vi passer p 堤 ine data
Frederikssund Kommune lser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en r 櫫 e almindelige og flsomme
personoplysninger, afh 殧 ig af opgavetypen. Vi h 室 terer kun de
personoplysninger som er ndvendige for at vi kan lse opgaven,
og vi behandler dem altid p 堥 n forsvarlig m 夥 i henhold til
lovgivningen.
Vil du vide mere, s 堬 泠 om vores databeskyttelse og dine
rettigheder p 堶 ores hjemmeside .

