Den 3. marts 2020
Til Fritids- og Kulturudvalget
Frederikssund kommune
Sendt pr. mail

Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) har følgende kommentarer til høringsmaterialet til den
kommende fritidspolitik.
Fritidspolitikken favner bredt i foreningslivet i kommunen, det støtter BUS op omkring. Vi mener fortsat, at
der skal findes et andet ord for Samrådene alternativ bør det beskrives, når det nævnes første gang i
fritidspolitikken. Vores forslag er Frivillige fora indenfor idræt, kultur, spejder og aftenskoler.
BUS har endvidere følgende kommentarer til de enkelte afsnit:
Dem der får til at ske
…det kan vi
2. afsnit: vedr. prisfester her foreslår BUS, at formuleringen ændres fra kultur- og idrætslivet til kulturfritids- og idrætslivet, således at spejderne også er omfattet af prisfesten sammen med idrætten.
...det vil vi
4. afsnit: ”kommunen byder på” forslår vi ændret til: foreningslivet og kommunen byder på.
Målsætninger er gode og BUS håber, at de kan iværksættes og gennemføres. Vi er især optaget af
”Aktiviteter og events skal synliggøres”. BUS opfordrer til, at også spejdergruppernes arrangementer, som
er åbne for borger og besøgende, kan synliggøres i samarbejde med kommunes øvrige aktiviteter og tiltag
for af synliggøre aktiviteter og events.
Der hvor vi mødes
… det kan vi
6. afsnit: Forslag til tilføjelse: Der skal skabes balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.
Det mener BUS er vigtigt, ud fra at alle i fremtiden også kan opleve naturen.
...det vil vi
3.afsnit: … fordelene i centerdannelse … BUS ved ikke, hvad centerdannelse er og hvilken betydning
centerdannelse har for den kommende politik.

Målsætninger er i orden, men BUS ønsker i den sammenhæng, at gøre opmærksom på, at synliggørelse af
faciliteter også kan omfatte spejdergruppernes geografiske placering med skiltning i kommunen.
Den sidste målsætning kan vi ikke tolke betydningen af. Så vi har ikke et forslag til formulering.
Det der samler os og Det som styrker og baner vej
Her er BUS enige i formuleringerne og ser også frem til at arbejde videre med målsætningerne i disse to
afsnit.
Kultur- og fritidslivets DNA
BUS er enige i de grundlæggende byggesten. Spejderbevægelsen udvikler børn og unge i en demokratisk
kontekst, skaber gode forudsætninger for indsigt i samfundet og et demokratisk medborgerskab.
…det vil vi
2. afsnit: forslag BUS en tilføjelse: …er motion og bevægelse især i naturen, da bevægelse i naturen har
gavnlige effekter på at fremme børn, unge og voksnes sundhed, trivsel og læring.
4. afsnit: en tilføjelse i sidste del af afsnittet …kulturelle, spejder og idrætsmæssige oplevelser og aktiviteter
FN´s verdensmål i Fritidspolitik
Det er vigtigt, at udvalgte FN´s verdensmål er i fokus på fritidspolitikken. BUS bakker op omkring de 3
udvalgte verdensmål, men mener fortsat, at målene 14, 15 og 16 også skulle indgå i de prioriterede
verdensmål i fritidspolitikken.
BUS takker for muligheden for at afgive høringssvar til den kommende fritidspolitik. Vi ser frem til den
videre proces mod vedtagelse af politikken. Vi er naturligvis parat til at udbyde vores synspunkter.
p.v.a.
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd
Venlig hilsen
Alice Linning
Formand for BUS

