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Generelt 

Kultur-  og Fritidsudvalgets ansvarsområde 
 
Kultur- og Fritidsudvalget har det politiske ansvar for kommunens kultur- og fritidsliv, herunder de tre 
institutioner, Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole. Udvalget varetager 
bl.a. opgaver vedrørende idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder Team Danmark Elitekommune-
samarbejdet, voksenundervisning, biblioteksvæsenet, museumsforhold, venskabsbyer, musikskole og andre 
musikaktiviteter, ungdomsskole, teater og tilskud til idrætsforeninger og kulturelle aktiviteter m.v. 

Derudover er DGI Landsstævne 2021 placeret i dette udvalg. 
 

Kultur og Fritid Biblioteket 
 

Kultur og Fritid understøtter det lokale kultur- og fritidsliv. 
Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved 
udvikling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser 
og servicering ifm. kontakt til den øvrige kommunale 
organisation. 

I 2020 vil der udover den løbende drift og understøttelse 
være fokus på formidling af kultur-og fritidspuljer. 

På kulturområdet vil der samtidig være et stort fokus på 
udmøntningen af de politisk vedtagne handleplaner, mens 
der på fritidsområdet vil der være fokus på det videre 
arbejde med den nye facilitetsstrategi, og fortsat fokus på 
Landsstævnet og Bevæg dig for livet Visionskommune-
aftalen.  

 

 

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed. 
 
Kerneopgaven 

At skabe biblioteker hvor borgerne møder viden og kultur 
formidlet gennem personalet, udstillinger og 
arrangementer, som gør borgerne mere oplyst, bedre 
rustet til hverdagen og styrker følelsen af at høre til. 

Indsatser for det kommende år 

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en 
fælles kulturel grundforståelse, kultur og dannelse, hvilket 
er det der skaber sammenhængskraften. Dette skal 
biblioteket udvikle og udfordre ikke mindst i en globaliseret 
verden. 

Borgerne og derved borgeradfærd ændrer sig, både i 
diversitet og i tilgangen til information, viden og oplevelse 
– til fællesskabet og dets autoritet. 

Medierne er i stadig forandring og derfor også 
forventningerne til biblioteket som institution, derfor vil der 
være fokus på følgende fire indsatser: Behovs- og 
aftagerforståelse, relationsarbejde, samarbejdspotentiale 
og digital transformation. 

 

Landsstævne 2021 Musikskolen 
 
Svendborg Kommune er vært for DGI Landsstævne 2021. 
Til det formål er der etableret et Landsstævne-sekretariat, 
der varetager den overordnede koordinering med DGI og 
på tværs af de øvrige kommunale afdelinger, der bidrager 
til opgaven. 
 
Sekretariatet består af én projektleder, én 
teknisk/administrativ tovholder fra CETS og to halve 
årsværk fra Kultur og Fritids sekretariat. Udover de tre 
årsværk har Kultur- og Fritidschefen det ledelsesmæssige 
ansvar i Landsstævnesekretariatet. 

 
Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn 
og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musik, kapitel 2. 
Under mottoet ”Vi spiller hinanden gode”, vil musikskolen, 
gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, 
instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, 
kreative og sociale kompetencer samt den almene 
dannelse hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres 
forældre.  

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og 
udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og 
daginstitutioner samt andre interessenter. Musikskolen 
ønsker at blive en del af den understøttende undervisning i 
folkeskolen. I den forbindelse er der i 2019 igangsat 
pilotprojekt om udvikling af ”Kultur-Folkeskole” i 
samarbejde med Skaarup Skole. Dette projekt forventes 
udfoldet i løbet af 2020 med en kulturel ”rød tråd” fra de 
eksisterende aktiviteter i dagtilbud til obligatoriske 
sammenspilsklasser på 4. og 5. årgang. Derudover har 
musikskolen udarbejdet relevante projekter til musisk 
understøttelse i forbindelse med forårs SFO, projekter vi 
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forventer en videre dialog med SFO´erne om. Derudover 
styrkes og udvikles musikskolens rolle som en aktiv, 
understøttende og synlig bidragsyder til Svendborgs 
mangfoldige kulturliv. 

 

Sekretariat Ungdomsskolen 
 
Sekretariatet i Kultur og Fritid består af 13 medarbejdere, 
der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det 
politiske system. Sekretariatet er i 2019 udvidet ved en 
administrativ flytning af de to medarbejdere, der arbejder 
med kommunens Team Danmark aftale. I sekretariatet 
varetages både drift- og udviklingsopgaver. Sekretariatet 
bidrager desuden med personaleressourcer til 
Landsstævne-sekretariatet. 
 
 

 
Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven. 
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og 
uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og 
dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give 
deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres 
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund. 

Kerneopgaven i Ungdomsskolen er dannelse, læring og 
fællesskab. 

Indsatser for det kommende år vil være en øget indsats 
overfor marginaliserede unge; de ikke-uddannelsesparate 
og elever med personlige og sociale problemer. Derudover 
vil der være fokus på demokratisk dannelse og arbejdet 
med politisk mesterlære. 

Ungdomsskolen vil også være en central spiller i den fælles 
kommunale indsats for bedre mental sundhed for børn og 
unge. 
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Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget 
(Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk redegørelse 
 
Serviceudgifter  
Budgettet for serviceudgifterne for 2020 udgør 80,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mere end vedtaget 
budget 2019. 
  
Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske 
beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, blandt andet organisatoriske omstillinger. 
 
Modsat vedtaget budget 2019 indeholder budget 2020 ikke overførsler fra tidligere år. Vedtaget budget 
2019 indeholdt overførsler fra såvel regnskab 2017 og 2018 på i alt 3,9 mio. kr.  
 

Kultur- og Fritidsudvalget
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget      
2023         

2020-priser

Drift

Kultur og Fritid 44,9 44,8 65,7 42,6 42,6

Kultur 21,5 20,2 20,2 20,4 20,4

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter 18,6 17,5 17,5 17,5 17,5

Landsstævne 0,6 2,5 23,4 0,0 0,0

Sekretariat 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6

Undervisnings- og Kulturinst. 34,7 35,6 35,6 35,6 35,6

Bibliotek 22,5 23,1 23,1 23,1 23,1

Musikskolen 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Ungdomsskolen 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7

Serviceudgifter i alt 79,6 80,5 101,4 78,2 78,2

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt
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Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrukket et 
effektiviseringspotentiale på 0,35 pct.  
 
Budgettet på Kultur- og Fritidsudvalget øges i 2021 med 23,4 mio. kr. på grund af ekstraordinær udgift 
afledt af afvikling af Landsstævne. I budget 2020 er der afsat 2,5 mio. kr. til L2021. Samlet er der i 
perioden 2018-2021 afsat 25 mio. kr. til faciliteter under Landsstævnet (i 2018-pris). 
Ved budgetforliget for 2020 er der derudover afsat 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 til 
kulturelle aktiviteter i forbindelse med L2020.  
 
Nedenfor fremgår de nærmere ændringer i budget 2020 og overslagsår. 
 

Budgetændringer 
 
 Mio. kr. 

 

Budgetændringer - Drift 2020 2021 2022 2023

Tekniske budgetændringer
   Fra anlæg til drift - donation ifm. L2021 0,3

Prisfremskrivning (red. med 0,35 pct. effektivisering) 1,2 1,4 1,2 1,2

Lov og Cirkulære
   Biblioteket - drift af nationalbibliografien mv. 0,4 0,4 0,4 0,4

Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg
   Kompetenceudvikling for lærere under idrætsskoleproj. -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
   Flyt af opgaver vedr. idræt og kultur 0,3 0,3 0,3 0,3
   Finansiering af L2021 koordination -0,2 -0,2 0,0 0,0

Budgetforlig
Udvidelse af rammen til de Frie Kulturmidler - L2021 0,5 1,0 0,0 0,0

Budgetrammen drift i alt 80,5 101,4 78,2 78,2

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion 
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Beskrivelse af Kultur og Fritid  
 
Kultur og Fritid er et politikområde, der understøtter kultur- og fritidslivet i Svendborg. Det drejer sig 
eksempelvis om tilskud og samarbejdsaftaler indenfor kulturen, eksempelvis museer, teatre, 
musikarrangementer og andre kulturelle formål. Her ligger også folkeoplysningen, som bevilger tilskud til 
frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoleundervisning og udvikling af det folkeoplysende område. 
Kommunens Team Danmark aftale og værtskabet for DGI Landsstævne 2021 er desuden placeret her. 
Endelig er budgettet til Kultur- og Fritidsafdelingen indeholdt her. Afdelingen understøtter kommunens 
kultur- og fritidsliv indenfor rammerne af folkeoplysningspolitikken, idrætspolitikken og kulturløftet 
Fantastiske Fornemmelser. 
 
Hvad vil vi i 2020:  

Udover den kontinuerlige drift og understøttelse af kultur- og fritidslivet vil der i 2020 være fokus på en 
række særlige indsatser på de respektive områder. 
 
Kultur 
På kulturområdet vil der i 2020 være særlig fokus på udmøntningen af Kulturløftet vers. 2.0, som danner 
retning for de politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører i Svendborg. På baggrund 
af en stor involveringsproces er der defineret seks strategiske kulturspor som er; 1) demokratisering af 
kulturarven, 2) kulturens Svendborgprojekt, 3) Svendborg ArtLab og kulturklynge, 4) Svendborg er 
Danmarks største kulturhus, 5) Svendborg og kulturkommunikation og 6) Teaterhus Svendborg. 
 
Veje til målet 
Til hver af de seks spor er der udarbejdet konkrete handleplaner. Arbejdet med de vedtagne kulturspor og 
handleplaner vil blive udmøntet i en tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner. 
 
 
Fritid 
På fritidsområdet vil der i 2020 være fokus på det videre arbejde med visionskommuneaftalen Bevæg dig 
for livet og udfoldelsen af en ny facilitetsstrategi. Facilitetsstrategien sætter fokus på nye muligheder for 
bevægelse, bæredygtig udbygning, drift og modernisering af kommunes idrætsfaciliteter. I relation til 
Bevæg dig for livet Visionskommune vil der være et øget fokus på samarbejdet med foreningerne og på et 
nyt Åben Skole projekt. Målsætningen for Åben Skole projektet er at få flere skoler og foreninger til at øge 
samarbejdet og derved understøtte en varieret skoledag og få flere børn og unge til at deltage i det lokale 
foreningsliv. Samtidig vil der i 2020 være et øget fokus på formidling af kultur- og fritidspuljerne. 
Fritidsafdelingen deltager i 2020 i det tværfaglige projekt; Børn og unges mentale sundhed, hvor der i 
særlig grad er fokus på at forebygge ensomhed ved at hjælpe børn og unge ud i fællesskaber. 
 
 
Veje til målet  
Der igangsættes en involveringsproces med henblik på udviklingen af den nye facilitetsstrategi, der dels 
har til formål at optimere brugen af de nuværende faciliteter og dels har til formål at koordinere og 
strukturere anlægsønsker. I forhold til Bevæg dig for livet styrkes samarbejdet med foreningerne ved 
hjælp af klubbesøg med fokus på understøttelse af foreningernes udviklingspotentialer. Samtidig vil der 
være øget fokus på bevægelse i byen i samarbejde med områdefornyelsen Liv i min by og SPULT. 
I forbindelse med åben skole projektet undersøges mulighederne for støtte i nationale fonde, og der 
arbejdes på at rekruttere foreninger til projektet. 
Der udarbejdes et puljekatalog, som skal være med til at synliggøre fritidsområdets puljer og gøre det 
lettere for borgere og foreninger at søge puljerne.  
 
 
DGI Landsstævne 2021 
Planlægningen af Landsstævnet forløber planmæssigt. I 2020 er der særlig fokus på at afslutte de store 
udbud og dermed få præciseret det endelige budget. Den væsentligste milepæl i 2020 er, at der åbnes for 
tilmeldinger den 1. oktober. Det betyder, at alle væsentlige beslutninger omkring prisstruktur, program 
mv. skal træffes inden da. Derudover er der fortsat fokus på fundraising og kommercielle partnerskaber 
og det lokale samarbejde med de mange lokale aktører, der kan bidrage til, at det bliver et endnu bedre 
Landsstævne og et Landsstævne, der oser af Svendborg.  
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Veje til målet 
Der er udarbejdet en koordineret milepælsplan på tværs af grupperne. På baggrund af denne er der 
udarbejdet en specifik milepælsplan for hver arbejdsgruppe. Der laves løbende opfølgning på milepælene, 
og der foretages løbende koordineringsmøder mellem arbejdsgruppernes formænd og de involverede 
kommunale chefer. Samarbejdet med både DGI og Efterskoleforeningen er intensiveret med hyppigere 
kontakt og nøglemedarbejdere delvist placeret i kommunens Landsstævnesekretariat. 
 
 
Team Danmark Elitekommune: Bæredygtig talentudvikling 
Samarbejdet med Team Danmark har til formål at styrke talentarbejdet i kommunen. Alle aktiviteter og 
projekter tager udgangspunkt i nyeste forskning i succesfulde talentmiljøer samt det nationale Værdisæt 
for Talentudvikling.  
 
Veje til målet:  
Vi indgår individuelle samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber og deres specialforbund. 
Samarbejdsaftalerne har en klar rollefordeling, der understøtter klubmiljøerne med bl.a. 
organisationsudvikling, træneruddannelse, implementering af ATK, SvendborgLab og 
SvendborgMentaliteten.  
Efter endt organisationsudvikling vil klubberne få mulighed for at få adgang til SvendborgLab, som 
gennem omfattende fysiske og fysioterapeutiske test kan bidrage til at afdække atleternes fysiske 
potentiale og eventuelle skadesrisici.  
Vi fortsætter udviklingen af SvendborgMentaliteten, hvor vi gennem et nyt trænernetværk arbejder med 
videndeling og kompetenceudvikling af klubtrænerne i teori og praksis, ligesom vi fortsætter arbejdet med 
atleter og forældre.  
Vi understøtter fortsat Svendborg Sportsakademi, som med succes har skabt et talentudviklingsmiljø, 
hvor unge atleter på ungdomsuddannelser kan udvikle sig både personligt, sportsligt og socialt, og hvor 
SvendborgMentaliteten og SvendborgLab er kernen i træningen og aktiviteterne.  
 
Den Sydfynske Idrætsklynge 
Fokusområderne under Den Sydfynske Idrætsklynge er fortsat Idræt og Læring, Kompetenceudvikling, 
Bæredygtig Talentudvikling, Skolelab og Videndeling, hvor indsatserne bidrager til at løfte hele det 
Sydfynske område gennem samarbejder på tværs af aktører.  
 
Veje til målet:  
Den Sydfynske Idrætsklynge vil fortsat understøtte arbejdet med udmøntningen af fokusområderne. 
For at styrke samarbejdet blandt klyngens aktører, vil vi gennemføre en proces, som skal medvirke til at 
højne ejerskabet og involveringen til klyngen. Processen skal munde ud i en fælles vision, som skal 
udvikle og sætte retning for de fremtidige indsatser, ligesom vi vil benytte processen til at invitere flere 
med interesse for sport og uddannelse til at deltage i netværket.    
 
Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid  

 

Kultur og Fritid
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget      
2023          

2020-priser

Drift

Kultur 21,5 20,2 20,2 20,4 20,4

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 18,6 17,5 17,5 17,5 17,5

Landsstævne 2021 0,6 2,5 23,4 0,0 0,0

Sekretariat 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6

Kultur og Fritid i alt 44,9 44,8 65,7 42,6 42,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2020 44,8 mio. kr. Budgettet er dermed 
reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2019. Det skyldes dels, at der i vedtaget budget 
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2019 var indeholdt overførsler fra såvel regnskab 2017 og 2018 på samlet 3,1 mio. kr. Dertil er der flyttet 
opgaver mellem udvalg, som betyder at der netto er afleveret 0,1 mio. kr. til Udvalget for Børn og Unge. 
Der er flyttet budget fra anlæg til drift, der vedrører indbetalinger fra fonde til L2021 på 0,3 mio. kr.  
 
I budgetforliget for 2020 er det besluttet at udvide budgettet til kulturaktiviteter i forbindelse med L2021 
med 0,5 mio. kr. stigende til 1,0 mio. kr. i 2021. 
 
Dertil kommer budgetændring som vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning. 
 
Tabeller og nøgletal  
ECO Nøgletal – udvikling Regnskab 

2018 
Budget 
2019 

 
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 

 
405 

 
407 

 
Museer kr. pr. indbygger 

 
123 

 
122 

 
Teatre kr. pr. indbygger 

 
78 

 
76 

Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 

 
135 

 
129 

 
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 

 
95 

 
118 

 
Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 

 
1956 

 
1967 

 
Folkeoplysning 

 
305 

 
337 

Note: Løbende priser. 

 

Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2018 Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 

 
405 

 
404 

 
413 

 
437 

 
Museer kr. pr. indbygger 

 
123 

 
103 

 
164 

 
114 

 
Teatre kr. pr. indbygger 

 
78 

 
50 

 
29 

 
51 

Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 

 
135 

 
136 

 
133 

 
128 

 
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 

 
95 

 
208 

 
180 

 
207 

 
Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig* 

 
1956 

 
4530 

 
4393 

 
4504 

 
Folkeoplysning 

 
305 

 
218 

 
315 

 
319 

Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af 
kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. De 7 kommuner er Holbæk, 
Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse og Svendborg.  
 
*Nøgletal for Ungdomsskolen er usammenlignelige idet nogle kommuner har placeret deres 10. klasse på 
ungdomsskolen, og afholder udgiften på denne funktion. I Svendborg Kommune afholdes udgiften til 10. klasse under 
skoleområdet. 
 
Folkeoplysning  

 

Folkeoplysning
Regnskab 

2017
Regnskab 

2018

Antal aftenskoler 34 34

Afviklede undervisningstimer/foredrag 15.491 15.735
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Kilde: Kommunens egne opgørelser. 
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Fritid 

 

Fritid Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskab 2018

Antal medlemmer i foreninger 0-24 år 13.133 12.874 13.112

Antal medlemmer over 24 år 9.764 10.258 10.033

Antal foreninger 114 110 113

Fritidspas (antal udbetalte) 23 83 109

Kilde: Kommunens egne opgørelser 
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Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner 
 
Kultur & Bibliotek 
Lov om biblioteksvirksomhed: 

 Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille 
bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende 
materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 

 Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. 
 Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold 

i øvrigt. 
 Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. 

 
 
Musikskolen  
Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om 
musik, kapitel 2. 

Under mottoet ”Vi spiller hinanden gode”, vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle 
niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer samt 
den almene dannelse hos alle 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.  

Dette gøres ved at tilbyde de traditionelle kerneopgaver som sang- og instrumentalundervisning, hvilket 
udgør ca. 50 pct. af musikskolens aktiviteter. Resten af aktiviteterne målrettes med henblik på at tilføre 
kreative kompetencer og den brede musikalske dannelse hos flest mulige unge fra 0-25 år, herunder 
tilbud til unge mødre, dagtilbud, skoler m.m. Der er, i 2019, igangsat pilotprojekt om udvikling af ”Kultur-
Folkeskole” i samarbejde med Skaarup Skole. Dette projekt forventes udfoldet i løbet af 2020 med en 
kulturel ”rød tråd” fra de eksisterende aktiviteter i dagtilbud til obligatoriske sammenspilsklasser på 4. og 
5. årgang, der allerede er etableret. Derudover har musikskolen udarbejdet relevante projekter til musisk 
understøttelse i forbindelse med forårs SFO. Vi er i dialog med SFO´en på Thurø Skole og forventer en 
videre dialog med de øvrige SFO´er. Et spændende indsatsområde hvor musikken bringes i spil som 
overgangsartifakt mellem dagtilbud og skole samt støtter og udvikler børnene såvel motorisk som 
sprogligt, kognitivt og socialt. Samtidig fastholdes musikskolens målsætning om at tilbuddene skal ramme 
bredt uden hensyntagen til socioøkonomiske eller demografiske forhold. Derudover er musikskolen en 
aktiv, understøttende og synlig bidragsyder til hele Svendborgs mangfoldige kulturliv. 

 
Ungdomsskolen 
Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture og udvekslinger under 
Erasmus+. Derudover er der tilknyttet 3 Ungdomsklubber, som alle tilbyder fællesskab, oplevelser og 
ture. Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får 
chancen for en ny start, et nyt fællesskab.  
 
Derudover samarbejder Ungdomsskolen med folkeskolerne om særlige tilbud, der er udviklet til de 
sårbare unge og de ikke-uddannelsesparate unge. Dertil kommer samarbejdet med Tåsinge skolen om et 
særligt valgfag ”Sorte fingre”, som udføres på erhvervsskolen. Et valgfag, der fungerer som brobygning til 
Tech.  
 
Demokratipakker til skolernes elevråd er de seneste år vokset i størrelse og udgør i dag, sammen med de 
sidstnævnte tilbud, en større og større del af Ungdomsskolens arbejde. Der lægges stor vægt på 
samarbejde med andre aktører på ungeområdet herunder skoleområdet, foreningslivet, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
 
 
Hvad vil vi i 2020:  

Biblioteket 
  
Temaer: 
 
Under hovedtemaet ”Bøger i Bevægelse - fra samlingsperspektiv til borgerperspektiv” har biblioteket 
fokus på følgende: 
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 Behovs- og aftagerforståelse 
 Relations arbejde 
 Samarbejdspotentiale 
 Digital transformation 

 
Mål: 

 Kendetegnes ved et venlig og imødekommende fagligt højt serviceniveau, der sker i en 
engagerende og anerkendende dialog 

 Udvise mod og skabe nye samarbejdspotentialer der tager udgangspunkt i at redefinere 
bibliotekets muligheder for løsning af kerneydelsen 

 Skabe let og lige adgang til litteratur, kulturelle tilbud og viden via fysiske såvel som digitale 
medier 

 Ændre udviklingen fra tilbagegang til fremgang på udlån af fysiske materialer. 
 

 
 
Veje til Målet: 
 

 Organisationstilpasning 
- Justeringer i organisationen for at opnår yderligere dynamik og fokus på tværfagligheder  
- FN’s verdensmål – skal afspejle sig i temaarrangementerne samt i øvrige tiltag såvel internt 

som eksternt. Biblioteket vil blive certificeret som Sustainable Business Partner i 
bæredygtighed indenfor CSR og FN’s verdensmål via Green Network 

-  
 Digital transformation 

- Undervisningsforløbet Digital Transformation, udarbejdet af Digitaliseringsinstituttet i 
samarbejde med Odense Bibliotekerne 

- Udvikle på digital formidling og synlighed 
- Fokus på digitale borgeroplevelser 
- Omverdens analyse af det digitale landkort 

 
 Værtskab og servicefaglighed 

- Uddannelse af alle medarbejdere der har direkte borgerkontakt i ”Værtskab og 
servicefaglighed” på UCL Erhvervsakademiet og professionshøjskole  

 
 Læseglæde,- rum og fællesskaber 

- Skabe fysiske læsemiljøer til fordybelse 
- Behovsanalyser via statistisk materiale 

 
Musikskolen 
 
Temaer:  

Under hovedtemaet ”Vi spiller hinanden gode” har musikskolen fokus på flg. deltemaer: 

 Vi spiller hinanden gode – Alle børn og unge har ret til kunst og kultur, Svendborg Musikskole er 
bannerfører for den ret. 

 Vi spiller hinanden gode – Udvikle musikundervisningen med fokus på en holistisk tilgang til den 
enkelte elev. 

 Vi spiller hinanden gode – Understøtte, inspirere og udvikle det tværfaglige samarbejde i hele 
Svendborg Kommune mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører. 

 Vi spiller hinanden gode – Sikre en tillidsfuld, bæredygtig, transparent og sammenhængende økonomi. 

Mål:  

 At fastholde vores elevgrundlag med fokus på diversitet og antal. 
 At være lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling. 
 At udvikle og udbygge det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og øvrige 

kulturinstitutioner og -aktører i hele Svendborg Kommune. 
 At være synlige og tilgængelige i hele Svendborg Kommune. 
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Veje til målet:  
 
 Musikskolen vil udvikle og gennemføre sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen 

med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig 
del af at være et helt menneske forberedt til ”21st. Century skills” og i samklang med FN´s 17 
verdensmål. 

 Musikskolen vil udvikle en kompositionslinje for børn, med henblik på at styrke den kreativt skabende 
kraft blandt børn og unge og perspektivere dette internationalt i form af en børnekompositionsfestival. 

 Musikskolen vil være aktivt opsøgende og deltagende i hele kommunens kulturliv med fokus på at 
understøtte projekter samt tilføre kompetencer og professionalisme hvor det måtte være nødvendigt. 

 Musikskolen vil udvikle og styrke musikskolens netværk i form af reorganisering af eksisterende 
bestyrelse i retning af et mere netværksbaseret ”advisory board”, der sammensættes og samles om 
den givne opgave. 
  

 
 
Ungdomsskolen 
 
 
Temaer:  

 Unge i mistrivsel med personlige og sociale udfordringer- hvad kan vi gøre for dem? 
 Ikke-uddannelsesparate unge, der har mistet troen og motivationen til at gå i skole – hvad kan vi 

gøre for dem? 
 

 Unges demokratiske dannelse og lyst til samfundsengagement-hvordan styrker vi det yderligere? 
 
 
Mål:  

 
 At vi i første halvdel af 2020 kommer i mål med en fremtidig, bæredygtig struktur på MILIFE. 

 
 At vi i 2020 gennemfører 5 forløb (80 unge) med erhvervspakke-systemet. At vi er lydhøre 

overfor de unges, erhvervslivet og erhvervsskolens ønsker og behov mht. hvilke uddannelser, der 
er interessante, og hvor der er mulighed for lærepladser og arbejde. 
 

 At vi sammen med de unge politiske rådgivere får udviklet en model, der fremover kan fungere 
stabilt her i Svendborg.  

 
 
Veje til målet:  
 

 Der udarbejdes en model for hvorledes MILIFE kan organiseres, så projektet når ud til alle skoler 
og allerede i 5. klasse har klassesamtaler for at spotte dem, der føler sig udenfor fællesskabet. 
Der samarbejdes med skolerne og med skoleområdet om den rette model. 
 

 Skoleafdelingen og Ungdommens Uddannelsesvejledning er gået ind i samarbejdet omkring 
erhvervspakker og ved fælles hjælp finder vi de rigtige unge og får bedre mulighed for at følge op 
på dem efter forløbet.  
 

Vi har haft stor glæde af at samarbejde med Mandal kommune i Norge om udvikling af ungeindflydelse og 
drager jævnligt på kurser til andre nordiske lande, for at udvikle området. Det er et område, der forandrer 
sig hastigt, og man skal være indstillet på at forandre måden hele tiden. 
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Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner 

 

Undervisnings- og 
Kulturinstitutioner

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget      
2023          

2020-priser

Drift

Bibliotek 22,5 23,1 23,1 23,1 23,1

Musikskolen 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Ungdomsskolen 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7

Institutioner i alt 34,7 35,6 35,6 35,6 35,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Budget 2020 udgør 35,6 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af 
Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2020 er øget med 0,9 mio. kr. i forhold til vedtaget 
budget 2019.  

På grund af bibliotekernes overtagelse af drift af Nationalbibliografien er der tilført budgettet 0,4 mio. kr. i 
Lov- og Cirkulæremidler. 

Vedtaget budget 2019 indeholder overførsler fra 2017 og 2018 på i alt 0,8 mio. kr. Der er ikke indeholdt 
overførsler i budget 2020. Budgettet indeholder desuden løn- og prisfremskrivning. 

Tabeller og nøgletal  
Bibliotek  

 

Regnskab 
2016

Regnskab 
2017

Regnskab 
2018

Besøgstal 376.291 373.563 374.000

Udlån af bøger * * 333.279

Udlån af musik * * 16.906
Udlån af lydbøger og andre 
mat. * * 10.626

Udlån af spil og multimedier * * 4.469

Udlån af film * * 33.157

Downlån af e-bøger 13.814 13.075 16.161

Downlån af net-lydbøger 20.019 23.646 31.125

Downlån via Filmstriben 19.629 18.319 21.167
Digital artikelsesrvice 1.306 1.049 754

* På grund af skift til nyt bibliotekssystem forefindes ikke valide data for før 2018.   
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Musikskole 
 

 

År CPR. Elever Skolesamarbejde* Musik til Svend* Elever i alt

År 17/18 655 635 1100 2390

År 18/19 694 689 1300 2683

År 19/20 710 639 1300 2649
Note:  
* Tallene er baseret på bedst mulige skøn, da der ikke findes cpr. registreringer af de pågældende elevgrupper. Der 
arbejdes nationalt i musikskolekredse på at finde en statistisk valid metode til belysning af disse samarbejder, da de 
udgør en stadig større del af musikskolernes virke. 
 
Ungdomsskole 
 

 

År Elever i målgruppen Brugere Brugere i pct

År 16/17 4051 1490 37

2017* 4020 1205 30

2018 3947 1176 30

 
Opgørelsen i 2017 og frem sker via et nyt system, Felix, og viser antallet af elever, der benytter Ungdomsskolen. Det 
nye system giver ikke mulighed for at opgøre antallet af hold, eleven deltager på. Elever i målgruppen baserer sig på 
antallet af 13,5 årige – 18 årige. Brugertallet og brugere i pct. er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år. 
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