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Politik for Kulturområdet 
Vision, Værdier og Mål 
  

 

Vision       
Rudersdal – Kulturen i bevægelse 

 

- Vi går ad stier, der endnu ikke er trådt. 

- Vi samler små succeser til store oplevelser og unikke øjeblikke. 

 

Med fokus på mangfoldighed, kvalitet og samarbejde bevæger vi os ad 

nye veje – fysisk og mentalt. 

 

Vi ser det store i det små og satser også på de store unikke oplevelser. 

 

 

Værdier 
Rudersdal Kommunes kulturpolitik omfatter værdier og mål for: 

 

- Mangfoldighed 

- Kvalitet 

- Kompetencer 

- Mod og synlighed 

- Dialog og samarbejde 

- Sundhed, trivsel og livskvalitet 

- Tradition og fornyelse 

 

 

Mangfoldighed 
 

Værdi  

- Mangfoldighed er rummelighed på tværs af alder, køn, etnisk 

baggrund og interesser.  

- Mangfoldighed er respekt for den enkelte, anerkendelse og sam-

spil mellem forskelligheder. 

 

Mål 

Derfor vil vi 

 

- Understøtte en alsidig og varieret palet af kultur- og fritidstilbud, 

der inspirerer til fysisk udfoldelse, intellektuelle aktiviteter og so-

ciale relationer. Alle skal kunne udfolde deres evner og interesser 

– alene eller sammen med andre. 

- Skabe dynamik, ejerskab og livsglæde. 
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Kvalitet 

 
Værdi  

Rudersdal er et særligt sted med mange kvaliteter for både bosiddende 

og gæster. 

 

- Kvalitet er alsidighed i udbuddet af tilbud inden for kultur- og fri-

tidslivet og ikke mindst selve indholdet i aktiviteterne. 

- Kvalitet er også de mange attraktive udøvelsesrum – ikke mindst 

i naturen. 

 

Mål  

Derfor vil vi 

 

- udnytte rammerne til møder, aktiviteter og gode oplevelser med 

hinanden. 

- sætte spor, skabe forundring, nye erkendelser og give mulighed 

for fordybelse. 

- have fokus på børn og unge og fremme deres udviklingsmulig-

heder gennem hele opvæksten 

- udfordre – såvel de fysiske som de menneskelige ressourcer og 

skabe nærværende indhold og kvalitet i oplevelser. 

 

 

Kompetencer 

 
Værdi  

Kreativitet skaber det fundament, som understøtter vilkårene for livslang 

læring og skaber grobund for en personlig udvikling. 

 

Oplevelser og aktiviteter i kultur- og fritidslivet giver børn, unge og voks-

ne faglige og sociale kompetencer til videre uddannelse, almindelig sund 

og indholdsrig livsførelse. 

 

Målsætning 

Derfor vil vi 

 

- have fokus på ”det hele menneske” og tage udgangspunkt i det 

enkelte individ. 

- støtte såvel bredden som eliten. 

- Spotte talenter og færdigheder, hjælpe på vej… og dermed sikre 

kulturens videreførelse. 
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Tradition og fornyelse 
 

Værdi  

Kultur giver sammenhold, styrke og identitet. 

 

Kultur er et prisme, hvorigennem verden kan betragtes og nye vinkler 

blive synlige. 

 

Traditioner giver lokale holdepunkter i tilværelsen og åbner for globale 

muligheder. 

 

Mål  

Derfor vil vi 

 

- udbrede kendskabet til kulturens mange muligheder, herunder 

kulturarven og naturen. 

- værne om traditionerne, så de er i pagt med tiden. 

- være i konstant bevægelse og åbne for nye møder, andre kultu-

rer og traditioner. 

 

 

Mod og synlighed 
 

Værdi  

Kultur bringer mennesker sammen. 

 

Kultur er et spejl på virkelighedens mange facitter, der giver stof til  

eftertanke og næring til fantasien. 

 

Kultur giver muligheder, anderledes løsninger og nye oplevelser. 

 

Mål  

Derfor vil vi 

 

- have mod og satse på både bredde og elite. 

- tage ansvar og tage chancer. 

- skabe synergi og synlighed om, hvem vi er, hvad vi kan og hvad 

vi vil. 

 

 

Sundhed, trivsel og livskvalitet 

 
Værdi  

Sundhed er et afgørende element i tilværelsen. 

 



 

 

 

 

4 

22. november 2007 

 

Sagsbehandler: 

Birgit Hoé Knudsen 

 

Kultur- og fritidslivet er den dimension, der er med til at krydre livet, pirre  

nysgerrigheden, skabe engagement og give inspiration i hverdagen. 

 

En positiv tilgang til livet hænger sammen med indhold og trivsel i dag-

ligdagen. 

 

Mål  

Derfor vil vi 

 

- skabe og understøtte eksisterende rammer og  en bred vifte af  

muligheder, der kan bidrage til sundhed og  livskvalitet. 

- fokusere på sundhedsfremme ved at udnytte kultur- og fritidsli-

vets potentialer. 

 

 

Dialog og samarbejde 

 
Værdi  

De bedste resultater skabes ved at inddrage borgerne gennem en dy-

namisk platform med information og dialog. 

 

Involvering er attraktivt og vedkommende for den enkelte og en måde at 

opleve og deltage i lokalområdet på. 

 

Samarbejde og partnerskaber er vigtige for fornyelse og forankring i det 

nære miljø. 

 

Mål  

Derfor vil vi 

 

- skabe netværk på tværs af traditionelle skel. 

- sætte mange forskellige kompetencer i spil med hinanden. 

- i dialog med hinanden om ønsker, behov, løsninger og beslutnin-

ger. 

 

Endeligt godkendt på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. oktober 

2008.   


