Inspirationsföreläsning:

Kultur och fritidspolitiska vägval.
Den kommunala kultur/fritidssektorn inför framtiden
Den kommunala fritidssektorns rötter går tillbaka till 1950-talet. Under 70-talet växte kultursektorn fram. Vi fick ”kultur” och ”fritid”. Under 1990-talets ekonomiska kris lade
många kommuner samman dessa till ”kultur och fritid”.
Denna sammanläggning gick inte smärtfritt. Ingen kommun har hittills heller lyckats skapa
en ny helhet av denna skapelse. Där är vi idag. Hur skall framtiden se ut? Skall ”kulturen”
gå sin väg och ”fritiden” sin? Skall vi tänka nytt?
Denna föreläsning vill stimulera den lokala debatten om sektorns innehåll och framtida
vägval. Några frågor som berörs är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vad är ”kultur” och vad är ”fritid”?
brett eller smalt kulturbegrepp? Gammalt eller nytt fritidsbegrepp?
kan marknaden fixa allt till det bästa eller behövs en aktiv fritidspolitik?
är kultur och fritid bra enbart för barn och ungdomar?
var lägger vi fokus - på det redan aktiva föreningsfolket eller på medborgarna?
äldrevågen, ett problem för bara ”vård och omsorg” eller också för ”kultur och fritid”?
segregation eller integration - och vem skall integreras med vem?
politiskt program eller politisk strategi - vari ligger skillnaden?
vem jobbar inom framtidens ”kultur och fritid” - hur skapar vi en kioskvältare bland dagens ungdom?
hur gör vi för att höja verksamhetsområdets status i kommunalpolitiken?
fritidsvetenskaplig teori - behöver en praktiker tänka på sådant?
har vi något att lära i andra länder?

Föreläsningen erbjuder även möjlighet till att diskutera konkreta förändrings- och utvecklingsmöjligheter i kommunen. Vi ställer upp som stödpersoner i ett sådant arbete.
Målgrupp: politiker/förtroendevalda och tjänstemän i kommunledningen, kultur och fritid,
äldreomsorg, skola.
Fortbildningsledare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Kostnad: Beror på omfattning m.m. Vi har ett konkret förslag till uppläggning. Kontakta
oss för diskussion. Material till alla deltagare ingår.

Fritidsvetarna
Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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