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Styringstrekant

Styringstrekanten

Idræts- og Fritidspolitikken tager afsæt i Sønderborg Kommunes
styringstrekant. Styringstrekanten sikrer en helhedsorienteret udvikling
og sammenhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker,
planer og handlinger. Som det fremgår af styringstrekanten, er ’Politikker’ afledt af Byrådets visioner.

Vision
Planstrategi
Kommuneplan
Politikker
Politikker

Grundfortælling

Planer

I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at
Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen.
Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, imens
den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer korte
afstande til andre metropoler som f.eks. Berlin og København.
Vores særlige placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har
givet os en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser,
kulturer og skel, og i dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i
Sønderborg.
På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens karakteristika:
Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger her. Universitetets campus er landets mest internationale med studerende fra over 50
lande, og snakken på alverdens sprog summer i byens mange restauranter og caféer. Det er også i Sønderborg, at du finder ligeså mange
kulturoplevelser og events, som der er dage i året.
Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske andet, for vi er en
storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. Her er
250 km krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og dybde.

Grundfortællingen
Grænseland
Storbyen
i naturen

Sønderborg
- udsigt i verdensklasse

Handlekraft
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Indledning
Idræts- og Fritidspolitikken er gældende fra 2019
og frem til udgangen af 2022.
Idræts- og Fritidspolitikken skal ses i sammenhæng med øvrige politikker. Herunder særligt
Sundhedspolitikken 2019-2022 og Kulturkompasset 2025, som udgør Sønderborg Kommunes
strategi på kulturområdet. Fællesnævnere er
fysisk og mental sundhed, fællesskabsaktiviteter
og generel trivsel.
Med Idræts- og Fritidspolitikken integreres både
idræts-, fritids-, folkeoplysnings- og aftenskoleområdet i samme politik, da der fra alle områder
kan trækkes tråde til det gode liv og den fysiske og
mentale sundhed.

Vision
I udmøntningen af politikken vil der naturligt
være tilfælde, hvor nogle områder bliver mere
berørt end andre, men med en samlet politik for
idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune
forpligter kommunen sig til at søge fællesnævnere
og tænke i sammenhængskraft.
Idræts- og Fritidspolitikken er vejledende og til
inspiration for foreninger, frivillige, aftenskoler,
kommunens medarbejdere og alle med interesse
for det gode idræts- og fritidsliv. Den skal være
nærværende for dem, den er vigtig for.

I fællesskab opnår vi et sammenhængende og
styrket idræts- og fritidsliv for alle i Sønderborg
Kommune.

Mission
Vi vil skabe gode rammer for udvikling, udfoldelse
og samarbejde inden for idræts- og fritidslivet i
Sønderborg Kommune og give flere lyst til at
engagere sig i fællesskabet.
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Med vores unikke natur og lange kyststrækning
vil vi opfordre borgere og turister til at bruge
omgivelserne aktivt både på amatør og professionelt niveau. Og med fokus på naturen som
et mangfoldigt oplevelsesprodukt vil vi optimere
friluftsoplevelser som for eksempel cykling,
vandring, vandsport og lystfiskeri.
Byrådets Vision 2018-2021
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Hvordan blev politikken til?
Borgerinddragelse og involvering
Sønderborg Kommune lægger stor vægt på
borgerinddragelse og dialogbaseret involvering. I
forbindelse med udarbejdelse af Idræts- og
Fritidspolitikken blev der nedsat en styregruppe
med bred forankring i det lokale idræts- og
fritidsliv.
På baggrund af en drøftelse i styregruppen blev
fem indsatsområder prioriteret. Disse indsatsområder udgør nu politikken.
Som led i den involverende proces har kommunen
indhentet input fra borgere, foreninger, interessenter, samarbejdspartnere og politikere via:
•

•
•
•

Tre åbne dialogmøder i henholdsvis
Nordborg, Broager og Sønderborg.
November 2018.
Drøftelsesmøde for Byrådet.
Januar 2019.
Idræts- og fritidskonference.
Februar 2019.
Drøftelsesmøde for Byrådet.
Maj 2019.

De mange input til Idræts- og Fritidspolitikken
har bidraget til nye perspektiver og konkrete
forslag til, hvordan vi i fællesskab kan fremme
idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune
inden for indsatsområderne.
Prioritering
Idræts- og Fritidspolitikken er udarbejdet med øje
for de givne rammer og ressourcer, den skrives
ind i. Eksempelvis skal alle handlinger, der udspringer af politikken, igangsættes og/eller
gennemføres inden for politikkens gældende
periode, således fra 2019 og frem til udgangen af
2022. Herudover spiller økonomiske rammer og
organisatoriske forhold ind. Idræts- og Fritidspolitikken afspejler derfor en nødvendig prioritering.
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Det fede ved at være her er, at jeg møder
mange forskellige mennesker, der interesserer
sig for det samme som mig. Alle hjælper
hinanden — både de store og de små.
Anders Bentzon, skater i Sønderborg Skatehal, 13 år
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Indsatsområder — fra ord til handling
Indsatsområder
I Idræts- og Fritidspolitikken fokuserer vi på fem indsatsområder for 2019-2022.

Flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet

Indsatsområderne bliver beskrevet enkeltvis i politikken. De skal
dog ses i sammenhæng, da de overlapper og påvirker hinanden.
Med Idræts- og Fritidspolitikken stiller vi skarpt på de fem indsatsområder samtidig med, at vi fortsat arbejder med det brede
perspektiv.
Handlinger
For hvert indsatsområde er der tilknyttet handlinger. Disse er
ikke udtømmende, da der løbende kan komme nye til, ligesom
en handling typisk vil afføde flere underliggende handlinger.
I det konkrete arbejde med handlingerne fokuserer vi på, at de
løses i samspil med relevante foreninger, borgere, aktører mv.
Handlingerne bliver således udfoldet yderligere i takt med, at de
gennemføres. Dette kan eksempelvis ske via:
•
•
•
•
•
•

Involverende processer
Analytiske metoder
Målgruppeorientering
Målbare succeskriterier
Politisk stillingtagen
mv.

Fælles ansvar
En væsentlig forudsætning for at kunne lykkes med visionen
om et sammenhængende og styrket idræts- og fritidsliv for alle
i Sønderborg Kommune er, at foreningslivet, selvorganiserede
grupper, aftenskoler og øvrige interessenter aktivt udviser initiativ og handlekraft. Sammen skal vi tage del i vores fælles ansvar
for at styrke og udvikle idræts- og fritidslivet i kommunen.

Foreningernes rolle og udvikling

Samarbejde på tværs

Idræts- og fritidsfaciliteter

Talentudviklingsmiljø
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Flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet
Den fysiske sundhed spiller en stor rolle for borgernes almene trivsel. Den mentale sundhed er ligeledes en
vigtig faktor i ligningen om det gode liv. I et aktivt fællesskab kan idræt og fritid integrere og motivere
– og derigennem styrke den fysiske og mentale sundhed. Derfor er det vigtigt for Sønderborg Kommune,
at flere aktivt engagerer sig i idræts- og fritidslivet.

Foreningsidræt og selvorganiseret idræt
Sønderborg Kommune består af en levende og kulturrig
hovedby omgivet af driftige by- og landsbysamfund. Vi har et
smukt kystområde, der giver masser af muligheder for fysisk
aktivitet og livsnydelse. Vores skove og kuperede landskaber
udgør ideelle rammer til bevægelse og motion på alle niveauer og i alle aldre.
I hele Sønderborg Kommune oplever vi desuden et stærkt
foreningsliv, hvor fællesskab, frivillighed, demokrati og forpligtende samvær går hånd i hånd. De folkeoplysende kvaliteter afspejles i, at vi involverer og engagerer os i samfundet,
tager ansvar for vores eget liv og forholder os til hinanden.
De grundlæggende forudsætninger er derfor til stede for, at
flere bliver aktivt engagerede i idræts- og fritidslivet i kommunen.
Sønderborg Kommune understøtter ”Bevæg dig for livet” og
den fælles vision for DGI og DIF om, at der i 2025 er 75 % af
befolkningen, der dyrker idræt, og 50 %, der dyrker idræt i
en idrætsforening. Foreningsidrætten og den selvorganiserede idræt udelukker ikke hinanden, men skal ses som aktiver,
der supplerer hinanden og får flere mennesker til at engagere
sig aktivt i idræts- og fritidslivet.
Sønderborg Kommune bakker derfor op om både foreningsidrætten og den selvorganiserede idræt i kommunen med henblik på at få flere fysisk aktive borgere.

Fællesskab, integration og inklusion
For at lykkes med at engagere flere aktivt i idræts- og fritidslivet skal Sønderborg Kommune fortsat arbejde for en vellykket integration og inklusion. Inden for idræts- og fritidsområdet er særligt det aktive medborgerskab af afgørende
betydning for integration og inklusion. Dette gælder både
i forhold til integration af indvandrere og flygtninge samt
inklusion af borgere med fysisk og psykisk handicap, socialt
udsatte børn og unge, ældre borgere samt tilflyttere.
Det folkeoplysende område udgør en særlig velegnet platform til integration og inklusion af særlige målgrupper i
kraft af de tidligere nævnte værdier: Fællesskab, frivillighed,
demokrati og forpligtende samvær.
Sønderborg Kommune ønsker derfor at understøtte
initiativer og projekter i det foreningsbaserede og
selvorganiserede idræts- og fritidsliv, som bidrager til
fællesskab, integration og inklusion.

Nye vilkår
Krav og forventninger til foreninger og aftenskoler ændrer
sig løbende – dels for den enkelte i takt med alder og livsvilkår og dels i takt med tidsånden, hvor familieidræt,
zapperkultur og krav om større fleksibilitet spiller en stadig
større rolle. Dette giver foreninger og aftenskoler mulighed
for at arbejde med balancen mellem traditionelle værdier og
disse nye krav udefra.
Sønderborg Kommune vil derfor sammen med foreninger og aftenskoler sørge for, at der er fysiske og
organisatoriske rammer til rådighed, som muliggør
varierede tilbud til nye målgrupper.
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Flere aktivt engageret i
idræts- og fritidslivet

Handlinger
•

Vi undersøger, hvordan kommunen kan understøtte den selvorganiserede idræt i kommunen
til gavn for det samlede idræts- og fritidsliv i
kommunen.

•

Vi sætter øget fokus på aftenskolernes fremtidige
udvikling – herunder muligheder for nye samarbejdsformer med kommune og foreninger
samt prioritering af tilskudsmuligheder inden
for eksisterende ramme.

•

Vi understøtter – i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget – foreninger og aftenskoler i at
gentænke de aktiviteter, der tilbydes, med henblik på en bredere rekruttering og fastholdelse af
nye medlemmer, frivillige og brugere.
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Foreningernes rolle og udvikling
Sønderborg Kommune har et rigt og alsidigt foreningsliv. En del foreninger kæmper imidlertid med
faldende medlemstal, mangel på ledere og trænere eller manglende udvikling i aktivitetsniveau. Derfor er
det vigtigt for Sønderborg Kommune, at der lægges et særligt, samlende fokus på foreningernes rolle og
udvikling.

Samarbejde med organisationer
Foreningerne i Sønderborg Kommune er gode til selv at
skabe indbyrdes relationer med henblik på at udvikle sig.
Kommunen kan også spille en rolle i forhold til foreningsudvikling ved at indgå særlige kommuneaftaler — eksempelvis
med samarbejdspartnere som DBU, DGI og DIF. Herigennem kan der kanaliseres ekstra ressourcer ud i foreningslivet
i form af kurser, målrettede aktiviteter og særligt tilrettelagte
projektforløb.
Sønderborg Kommune vil derfor samarbejde med
idrætsorganisationer såsom DBU, DGI og DIF samt
øvrige organisationer såsom Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Folkeoplysnings Samråd for herigennem
at styrke foreningernes muligheder for at udvikle sig
på tværs af foreningstype, formål og medlemstal.

Foreningernes indflydelse
Aftenskolernes Samråd, Sønderborg Idrætsråd og Samrådet
Alssund er vigtige talerør for foreningerne i Sønderborg
Kommune. Hertil kommer Folkeoplysningsudvalget, der
blandt andet fastlægger lokaleregler, tilskudsordninger samt
godkender nye foreninger. På det politiske niveau behandler
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme sager inden
for idræts- og fritidsområdet.
Det er kommunens ambition, at der i samspillet mellem
foreninger, råd, udvalg og forvaltning arbejdes for en fælles
retning for foreningslivet i Sønderborg Kommune.
Sønderborg Kommune vil derfor værne om foreningernes mulighed for at få indflydelse på relevante
beslutninger og for at blive hørt på meninger og
ønsker.

Fælles ansvar
Med Sønderborg-ordningen støtter Sønderborg Kommune
særligt foreninger, der har medlemmer under 25 år, men for
at understøtte den fælles vision for DGI og DIF om, at
75 % af befolkningen dyrker idræt i 2025, er det også vigtigt
at have fokus på øvrige målgrupper og aldersgrupper.
I forlængelse heraf er det vigtigt, at foreningerne selv udpeger – og handler på – de områder, der er en udfordring for
lige netop deres forening.
Sønderborg Kommune vil derfor understøtte de folkeoplysende foreninger samt andre aktører på fritidsområdet i at mestre det fælles ansvar for udviklingen
af det samlede foreningsliv i kommunen.
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Foreningernes rolle og udvikling

Handlinger
•

Vi igangsætter konkrete initiativer, som understøtter formålet i ’Bevæg Dig For Livet’-visionen
om flere fysisk aktive borgere, og som gavner udviklingen af idræts- og fritidslivet i kommunen.

•

Vi foretager en undersøgelse af Sønderborg-ordningen med henblik på at identificere alternative
måder at fordele midlerne på.

14 Idræts- og Fritidspolitikken
2019-2022

Samarbejde på tværs
Sammen står vi stærkere. Initiativer og projekter på tværs af foreninger eller på tværs af forening og
kommune styrkes af stærke relationer og en dialogbaseret tilgang. Derfor er det vigtigt for Sønderborg
Kommune at værne om samarbejde på tværs.

Gode samarbejdsmuligheder
Der er et udbredt ønske blandt foreningerne i Sønderborg
Kommune om at samarbejde på tværs – både med hinanden, med kommunen og med øvrige samarbejdspartnere.
Det er i et fælles samarbejde, at erfaringer udveksles, at nye
initiativer opstår, at arbejdsbyrder formindskes, og at stærke
relationer skabes.

Netværk og vidensdeling
Frivillige ledere og undervisere er en nødvendighed for, at
dagligdagen i idræts- og fritidsforeninger fungerer tilfredsstillende. Derudover har foreningsarbejdet en vigtig uddannelses- og dannelsesfunktion i forhold til unge, ligesom det
kan medvirke til at berige tilværelsen for ældre, der ikke
længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.

I Sønderborg Kommune er foreningerne gode til selv at skabe samarbejdsrelationer på tværs, når rammerne herfor er på
plads. Der ligger imidlertid også muligheder for foreningerne
i at favne det selvorganiserede område. Turister, der besøger
nærområdet, kan også være en målgruppe for foreninger, der
ønsker at skabe øget aktivitet, opmærksomhed og variation i
og omkring foreningerne.

Der ligger en stor viden i foreningslivet opbygget gennem
erfaringsudveksling og kurser inden for ledelse, rekruttering
mv. Sønderborg Kommune ser det som en vigtig opgave at få
denne viden udbredt blandt foreninger og andre aktører på
idræts- og fritidsområdet.

Sønderborg Kommune vil derfor facilitere foreningernes samarbejde med skoler, organisationer, virksomheder, turistaktører og de selvorganiserede ved at
stille gode forhold for samarbejde til rådighed for
foreningernes initiativer og aktiviteter.

Sønderborg Kommune vil derfor prioritere lokal
netværksskabelse og vidensdeling samt udvikling af
ledere og instruktører ved at understøtte samarbejdsprojekter mellem foreninger og øvrige aktører på
idræts- og fritidsområdet.

På tværs af forvaltninger
I Sønderborg Kommune spiller det tværgående samarbejde
internt mellem kommunens forvaltninger en vigtig rolle for
borgerne. Alene på idræts- og fritidsområdet findes der en
lang række snit- og samarbejdsflader, som giver mulighed
for at arbejde med projekter i et helhedsperspektiv.
Et eksempel er ”Åben Skole”-samarbejdet, som handler om
at få bevægelse ind i skolerne og præsentere eleverne for
foreningslivet. Et andet eksempel er projektet ”Med på
holdet”, som handler om at integrere udviklingshæmmede
og voksne med særlige behov i idrætstilbud.
Foreningslivet er desuden en vigtig ressource, når der udvikles bystrategier i kommunen, fordi foreningerne ofte
repræsenterer en væsentlig del af identiteten i et givent
område. I alle tilfælde handler det om, at helhedstænkningen
og det gode samarbejde på tværs skal sikre det gode liv for
borgerne.
Sønderborg Kommune vil derfor fortsat igangsætte
projekter på tværs af forvaltninger med henblik på
udvikling af det samlede idræts- og fritidsliv i kommunen.
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Samarbejde på tværs

Handlinger

Jeg kom for at lære at strikke
domino-strik. Da jeg gik hjem, havde
jeg også lært nye mennesker at kende
– og vi mødes stadig.
Hanne Dahl, strikkeglad aftenskole-deltager

•

Vi indbyder til og faciliterer 1 årligt netværksmøde
for foreninger og aftenskoler, hvor det overordnede
tema vil bero på samfundstendenser og/eller udfordringer, og hvor formålet er erfaringsudveksling og
samarbejde.

•

Vi analyserer muligheden for et digitalt og
brugergenereret redskab, hvormed foreninger og
aftenskoler kan byde ind med egne kompetencer
og tilbud, som kan være til gavn for flere.
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Idræts- og fritidsfaciliteter
Blandt borgere, foreninger og politikere er der bred enighed om, at idræts- og fritidsfaciliteterne i hele
kommunen – både indendørs og udendørs – bør udnyttes så godt som muligt. Derfor er det vigtigt for
Sønderborg Kommune i dialog med brugerne at arbejde målrettet med behov og udnyttelse af idræts- og
fritidsfaciliteterne i kommunen.

Optimal udnyttelse af faciliteter
I Sønderborg Kommune bliver idræts- og fritidsfaciliteterne
anvendt af foreninger, aftenskoler, institutioner, selvorganiserede grupper med flere. Der er børn og unge, som anvender faciliteter i skole- og fritidssammenhæng, og der er voksne og seniorer, som dyrker sport eller anvender faciliteterne i andet fritidsrelateret øjemed. Derfor vil der også helt
naturligt være mange holdninger og ønsker til faciliteternes
omfang og status.
For at opnå den bedst mulige udnyttelse af kommunens
idræts- og fritidsfaciliteter er der behov for, at både kommunen og brugerne foretager prioriteringer, indgår kompromiser og sammentænker brug og udnyttelse af faciliteterne.
Sønderborg Kommune vil derfor i dialog med foreningslivet styrke en mere gennemsigtig og fleksibel
udnyttelse af de kommunale og selvejende idræts- og
fritidsanlæg.

Moderne og opgraderede anlæg
Sønderborg Kommune afsætter årligt midler i Idrætsanlægspuljen til fornyelse og opgradering af faciliteter i kommunen.
I samarbejde med ProjectZero, foreningerne og de selvejende
institutioner arbejder Sønderborg Kommune for at energieffektivisere idræts- og fritidsanlæg og aktivt inddrage
borgerne i den grønne omstilling.
Det er desuden vigtigt, at faciliteterne er tilpasset de målgrupper, der skal benytte faciliteterne, således at brugerne
mødes af værdige rammer. Mulighederne for aktiv udfoldelse
i aftenskoler og idræts- og fritidsanlæg i Sønderborg Kommune skal være til stede for alle – også for borgere, for hvem
tilgængelighed er et særligt behov.
Sønderborg Kommune vil derfor fortsat udvikle og sikre gode rammer for kommunale og selvejende idrætsog fritidsfaciliteter såvel som aftenskoler i kommunen.

Byrummet og naturen
Der er en tendens til, at danskerne i stigende grad bruger
naturen til at være aktiv. Mountainbike, ridning, orienteringsløb og kajakroning er blot et lille udpluk af aktivitetsformer, hvor naturen udgør rammen for aktiviteten. Andre
eksempler er udendørs fitness og parkour samt indtænkning
af byrum som områder for aktivitetsudfoldelse.
Med et rigt omfang af skov- og kystområder samt indbydende by- og landsbyrum har Sønderborg Kommune gode,
udendørs faciliteter, som kan bidrage til at få flere borgere
aktiveret.
Sønderborg Kommune vil derfor fortsat have fokus på
det potentiale, der ligger i byens og i naturens rammer og udendørs faciliteter, med henblik på, at flere
borgere aktivt engagerer sig i kommunens idræts- og
fritidsliv.
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Idrætsfaciliteterne skal opgraderes og
integreres i byrum, der inspirerer og
motiverer til bevægelse og samvær.
Borgerne sikres adgang til idrætsfaciliteter på mere fleksible
betingelser.
Byrådets Vision 2018-2021

Idræts- og fritidsfaciliteter

Handlinger
•

Vi arbejder på, at ZEROsport-konceptet udbredes, så foreningslivet generelt – således både på
idræts-, aftenskole- og fritidsområdet – bliver
inspireret til grøn omstilling.

•

Vi undersøger mulighederne for at udnytte ledig
kapacitet (med fokus på dagtimerne) i haller,
sale, forenings-, spejder- og medborgerhuse og
synliggøre ledig tid for foreninger og selvorganiserede i kommunens bookingsystem.
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Talentudviklingsmiljø
Med særlige sportsklasser i de ældste årgange på Humlehøj-Skolen og med Sønderborg Talentakademi på
Idrætshøjskolen er der allerede fokus på talentmiljøet i Sønderborg Kommune. En overordnet sammenhæng og koordinering inden for talentmiljøet findes der dog ikke i kommunen. Derfor er det vigtigt for
Sønderborg Kommune at have en profil for kommunens talentudviklingsmiljø.

Sammenhængende talentudvikling
Arbejdet med talentfremme er af væsentlig betydning for
både bredde og elite og kan ses som den røde tråd, der
binder de to sammen. For unge talenter skal lysten og glæden ved at træne og dygtiggøre sig være en væsentlig drivkraft. Det skal være sjovt og motiverende at være en del af
talentmassen i Sønderborg Kommune. Dette kræver, at der
er sammenhæng mellem talent, familie, skole/uddannelse,
kommune og den pågældende sport/aktivitet.
Sønderborg Kommune vil derfor i samarbejde med
kommunens uddannelsesinstitutioner, idrætsforeninger, klubber og andre relevante aktører fremme et
sammenhængende og motiverende talentudviklingsmiljø i kommunen.

Optimal udvikling
Inden for talent- og elitemiljøet er der særlige behov og
forudsætninger, der skal indfries for, at udviklingen kan
opretholdes optimalt. Via Elitepuljen støtter Sønderborg
Kommune folkeoplysende foreninger og udøvere, der har
brug for økonomisk tilskud til talent- og elitesatsninger. For
at styrke talentudviklingsmiljøet i Sønderborg Kommune er
det nødvendigt med en prioritering af midler og ressourcer
til området.
Sønderborg Kommune ønsker derfor at understøtte konkrete indsatser og tiltag, der særligt fremmer
talentudviklingsmiljøet i kommunen.

Lokalt talentarbejde
Hvad enten det er inden for kunst, kultur eller idræt, er det
vigtigt for det enkelte talent at kunne udfolde sit talent under
tilfredsstillende vilkår. Dette indebærer blandt andet, at
foreninger skal være klædt på til at kunne håndtere eventuelle talenter i foreningen. Det kan ofte være fordelagtigt for
en forening at indgå i samarbejde med andre foreninger eller
aktører, som har erfaring i at arbejde med talenter.
Sønderborg Kommune vil derfor bakke op om det
lokale talentarbejde i kommunen med henblik på at
fremme det samlede talentudviklingsmiljø.
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Jeg har udviklet mig utrolig meget ved at
gå på STA. Mit fodboldspil er blevet
meget bedre. Det er et fedt fællesskab,
og vi har det super godt sammen.

Talentudviklingsmiljø

Rasmus Hytteballe, elev på fodboldlinjen på Sønderborg Talentakademi

Handlinger
•

Vi igangsætter udarbejdelse af en kommunal
profil på talentudviklingsområdet.

•

Vi giver relevante foreninger mulighed for at
dygtiggøre sig inden for talentarbejde, f.eks. via
netværksskabende tiltag.
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