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Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt! 
Kultur og Fritid 

 
Aktiviteter i 2019: 
 
 Det lokale kultur- og fritidsliv er understøttet med vejledning, puljetilskud mv. 

 
 I samarbejde med en række lokale kulturaktører, er der udarbejdet og politisk vedtaget seks 

konkrete spor på kulturområdet, der vil blive udmøntet til handleplaner. 
 

 Det nyetablerede Svendborg Musikudvalg et kommet godt fra start og arbejder frem mod 
konkrete handlinger, der skal udvikle musikområdet i Svendborg 
 

 Der er vedtaget en ny facilitetsproces for anlægsønsker indenfor idræt og bevægelse 
 

 Det samlede puljeudbud på fritidsområdet er revideret 
 

 Der er indgået samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, etableret trænernetværk og 
gennemført organisationsudvikling af klubberne under Team Danmark aftalen 
 

 Planlægningen af DGI Landsstævne 2021 skrider planmæssigt fremad 
 

 Den første fælles prisfest på tværs af kultur, idræt og spejdere er afviklet 
 

 Forsøg med tilskud til vinter- og efterårsferieaktiviteter er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 
med virkning fra 2020 
 

 De første medlemstal og data på aktive borgere i Svendborg i regi af Bevæg dig for livet er 
udarbejdet 
 

 Projekt med fokus på Åben skole-samarbejde etableret i samarbejde med Skoleafdelingen 
 
 

Undervisnings- og Kulturinstitutioner  

 
Aktiviteter i 2019: 
 
Bibliotek 
 
 Implementering af sammenflytningen mellem bibliotek og borgerservice herunder øget fokus på 

mental sundhed/arbejdsmiljø. 
 

 Indgåelse af samarbejdsaftale med kommunens skoler og eReolen GO. 
 

 Mental sundhed for borgerne med eventen Maden mellem os i samarbejde med DR. 
 

 Readcycling eller ”Giv og tag en bog” tager udgangspunkt i bæredygtighed og FN’s verdensmål. 
 

 Fuld udrulning af betaling via MobilPay. 
 

 Bogmesse for 1200 børn fra indskolingen med bøger skrevet og udarbejdet af børnene selv. 
 

 Musikbibliotekets 50 års jubilæumsfest. 
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Musikskolen 
 
 
 Konsolideret elevtallet trods gennemslag af prisstigning på 10%. 

 
 Fortsat deltaget i det Fynske talentarbejde og samtidig styrket vores lokale talentlinje. 

 
 Fastholdt og udviklet samarbejder med eksterne parter som eksempelvis Folkeskolen, 

Privatskoler, SPULT, Sydfyns Kulturforening, Naturama og Svendborg Gymnasium. Der har været 
et særligt fokus på udarbejdelse af relevante tilbud til Forårs SFO, der, intil videre, er igangsat på 
Thurø og Skaarup skoler. 
 

 Gennemført nødvendige omstruktureringer af ”Musik til Svend” som følge af Forårs SFO. 
 

 Igangsat projekt Folke”Kultur”skole i samarbejde med Skaarup skole med bl.a. tværfaglige 
udviklingsprojekter i form af ”Matemusik” og, på længere sigt, ”Dansk og Musik”. 
 

 Repræsenteret i Danske Musik og Kulturskoler, Region Syd i kraft af næstformandsposten i 
bestyrelsen. 
 

 Igangsat arbejdet med organisering og strukturering af ”international Børnekomponistfestival” 
der tænkes gennemført for første gang i jubilæumssæsonen 20-21 
 

 Indledt samarbejde med Baggårdsteatret omkring projekt ”Fjeren og Rosen” til Landsstævne i 
2021. 
 

 
Ungdomsskole 
 
 I alt blev der lanceret fire Erhvervspakker for de unge. Nordeafonden bidrager dertil med 0,5 

mio. kr. til udvidelse og videreudvikling af erhvervspakkerne i 2020. 
 
 Projekt politisk mesterlære kom godt fra start med 41 unge ansøgere og 14 politikere.  

 
 Knallertkørekort undervisningen blev reorganiseret og forenklet med tilfredse elever, forældre og 

undervisere til følge. 
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Økonomisk oversigt 

(Mio. kr.) 

 

Kultur- og Fritidsudvalget
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 79,6 78,6 77,3 -1,3

Kultur og Fritid 44,9 43,0 42,6 -0,4

   Kultur 21,5 21,4 20,3 -1,1

   Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter 18,6 19,4 16,6 -2,8

   L2021 0,6 0,5 1,2 0,8

   Sekretariat 4,3 4,5 4,5 0,0

   Negativ overførselspulje 0,0 -2,7 0,0 2,7

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 34,7 35,6 34,6 -0,9

   Bibliotek 22,5 23,3 22,4 -0,9

   Musikskolen 5,7 5,8 5,6 -0,1

   Ungdomsskolen 6,5 6,5 6,6 0,1

Samlet drift i alt 79,6 78,6 77,3 -1,3

0,0

Heraf overføres til 2019 -1,3

Heraf overføres  vedr. statsfinansierede projekter

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Serviceudgifter: 
Regnskabet udgør 77,3 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 78,6 mio. kr., er der et 
mindreforbrug på 1,3 mio. kr.  
 
Regnskabsresultatet skal ses i lyset af Økonomiudvalgets henstilling til generel tilbageholdenhed og 
stram økonomistyring på alle områder.  
 
Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug vedrørende akkumulerede overførsler vedr. Team DK og 
Idræt på 0,5 mio. kr., lokaletilskud på 1,7 mio. kr., aftenskoleundervisning på 0,2 mio. kr., fritidspas 
med 0,2 mio. kr. samt biblioteket med 0,9 mio. kr.   
 
Det modsvares af negativ overførselspulje på 2,7 mio. kr., som blev budgetlagt på alle udvalg svarende 
til det forventede mindreforbrug for at imødekomme overholdelse af servicerammen på kommunalt 
niveau. 
Der er desuden merforbrug vedr. L2021 (Landsstævnet), som skyldes periodeforskydninger i forhold til 
budgettet, som samlet udgør 25 mio. kr. over årene 2018-2021. 
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Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -1,1
Overførsler fra 2018 1,4
Midler fra barselsudligningspuljen 0,3
Negativ overførselspulje fra ØKU -2,3
Adm. flyt af medarbejdere fra B&U til KFU 0,2
L2021 tværgående tovholderfunktion -0,2
Lærernes kompetenceudvikling til B&U inkl. overførsler -0,4

Tillægsbevillinger i alt -1,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Kultur 

 
Regnskabet på Kulturområdet udgør 20,3 mio. kr. som i forhold til korr. budget på 21,4 mio. kr. betyder 
et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.  
 
Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende akkumulerede overførsler fra Idræt, Forskning og 
Team Danmark samarbejde på 0,5 mio. kr. Dertil er der mindreforbrug vedrørende Svendborg 
Musikudvalg, De Frie Kulturmidler, Forsamlingspulje samt venskabsbysamarbejdet på samlet 0,5 mio. kr.  
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
På kulturområdet har der været særlig fokus på udarbejdelsen af handleplaner til Kulturløftet Fantastiske 
Fornemmelser – Kulturløftet 2.0. Der er gennemført en intensiv involveringsproces med ca. 50 
repræsentanter fra kulturlivet fordelt på arbejdsgrupperne; Billedkunst, Musik, Scenekunst, Litteratur, 
Museer, Arkiver, Kulturarvsformidling og andre kulturelle aktiviteter. Gruppernes arbejde resulterede i 20 
konkrete strategiplaner, der kategoriseres i seks prioriterede kulturspor: 1) Svendborg er Danmarks 
største kulturhus, 2) Teaterhus Svendborg, 3) Kulturens Svendborgprojekt, 4) Svendborg og 
kulturkommunikationen, 5) Svendborg ArtLab & Svendborg Kulturklynge og 6) Demokratisering af 
kulturarven. Formålet med Kulturløfte 2.0 er at sætte politisk retning for udviklingen på de respektive 
kulturområder og agere pejlemærke for de politiske prioriteringer på området. 

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af kommunens kulturliv 
og kulturaktører. Derudover var byen vært for besøg fra de nordiske venskabsbyer, hvor der var 
arrangeret oplæg og videndeling indenfor temaer som bl.a. civilsamfund, iværksætteri, turisme og events 
og byudvikling. 

På idrætsområdet blev der indgået samarbejdsaftaler med prioriterede klubber under Team Danmark 
aftalen. Disse samarbejdsaftaler indeholder konkrete aftaler og fordeling af roller mellem klub, kommune 
og forbund i forhold til klubudvikling, træneruddannelse, træning, netværksdeltagelse m.v. 
I samarbejde med Svendborg Sportsakademi blev der afviklet to netværksarrangementer for trænere og 
talentudviklere fra alle kommunens idrætsforeninger. I netværket er der hver gang fokus på specifikke og 
relevante emner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og kompetenceudvikling. For trænere 
og ledere fra de prioriterede klubber og klubberne omkring akademiet blev der desuden afviklet en 
studietur til Herning Elite og Herning Blue Fox. 
Alle samarbejdsklubber har nu enten gennemgået organisationsudvikling af klubben, eller er tæt på at 
afslutte det meget omfattende forløb.  
  
I forhold til arbejdet i Den Sydfynske Idrætsklynge blev der i slutningen af 2019 gennemført en 
visionsproces, hvor klyngens medlemmer sammen formede klyngens fælles vision for fremtiden. 
Idrætsklyngens vision for hele Sydfyn: ”Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og gladere”. Idéen 
med visionen er, at klyngens medlemmer både sammen og hver for sig arbejder for, at alle på Sydfyn 
bevæger sig dagligt. 

Kulturministeren har valgt at udskyde genforhandlingen af de Kulturaftaler, hvorfra klyngens tilskud 
bevilges. Det betyder, at aftalen med Kulturregion Fyn ikke er genforhandlet i 2019 som planlagt. Derfor 
gælder de nuværende indsatsområder fortsat: 1) Idræt og læring, 2) Kompetenceudvikling og 
videndeling, 3) Bæredygtig talentudvikling, 4) SkoleLab og 5) Branding.  

På tværs af kultur-, idræts- og spejderområdet blev der i 2019 for første gang afviklet en fælles prisfest, 
hvor ildsjæle og frivillige blev fejret ved et stort show med prisoverrækkelser, musikalske indslag og 
andre showelementer. Showet blev afviklet i Rundbuehallerne med ca. 500 deltagere, hvilket betragtes 
som yderst tilfredsstillende for et helt nyt format. 
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Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter 

 
Regnskabet på det folkeoplysende område samt fritidsaktiviteter viser et forbrug på 16,6 mio. kr. Der er 
således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 2,8 mio. kr.  
 
Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på den folkeoplysende aftenskoleundervisning på 0,2 mio. kr. 
samt på lokaletilskud, som også hører under Folkeoplysningsudvalget med 1,7 mio. kr. Dertil kommer 
mindreforbrug vedrørende puljen til Fritidspas på 0,2 mio. kr. som er disponeret ind i følgende 
regnskabsår. Endelig er der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udvikling, som ligeledes er 
disponeret til aktiviteter ind i efterfølgende regnskabsår. 
 
Hvad nåede vi i 2019:  
På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet. De 
hyppigste henvendelser drejer sig om tilskudsmuligheder og ønsker til nye eller bedre faciliteter. 
Derudover arbejder vi løbende på at fastholde og udvikle samarbejdet med idrættens mange lokale 
aktører og frivillige organer.  

Med henblik på at understøtte de mange ønsker til nye og bedre faciliteter blev der i 2019 igangsat en ny 
facilitetsproces for anlægsønsker indenfor idræt og bevægelse. Formålet med processen er at ensarte 
behandlingen af ansøgningerne og understøtte muligheden for politisk prioritering af de respektive 
projekter. 

Der er desuden indført ny administrativ procedure for betaling af kommunalt tilskud til leje af halrum og 
lokaler i en række private haller. Den nye procedure betyder, at Svendborg Kommune udbetaler et 
tilskud direkte til foreningen, der svarer til det godkendte lejebeløb med fradrag af foreningens 
egenbetaling. Det vil sige, at betaling af halleje nu er et økonomisk anliggende mellem foreningen og 
udlejeren af den private hal.  

På det folkeoplysende område har der desuden været fokus på revision af puljeudbuddet og 
udarbejdelsen af et samlet puljekatalog til kultur- og fritidslivet. Formålet har været at skabe et samlet 
overblik over de mange puljer på området. Inspireret af den store succes med den midlertidige pulje til 
opstart af e-sportsforeninger er der eksempelvis etableret en ny fokuspulje, hvor 
Folkeoplysningsudvalget fra år til år kan fastsætte et eller flere temaer med det formål at understøtte nye 
tendenser i forenings- og fritidslivet. 

Udover det tætte samarbejde med de mange lokale interessenter kommer et tæt samarbejde med DGI 
og Danmarks Idrætsforbund, der i 2019 har medført en medfinansiering på ca. 500.000 kr. til 
ansættelser i relation til SPULT og Bevæg dig for livet. 

Folkeoplysningsudvalget understøtter forsat SPULT - Svendborg Sports- og kulturfestival, der blev 
afviklet for fjerde år i træk. Festivalen er forankret i Sport & Idræt i Svendborg (SIS). 

Efter første år som Visionskommune var der en stigning i borgere, der angav at de var fysisk aktive, på 
2% sammenlignet med 2018. Derudover var der en stigning i foreningsaktive på 1751 personer. Væksten 
skal ses som et resultat af mange forskellige indsatser, der alle arbejder for at fremme bevægelse blandt 
Svendborg Kommunes borgere. 

I 2019 bliver der igangsat en særlig indsats, der havde til formål at gøre det lettere for foreninger at 
etablere Åben skole-forløb. Skoleafdelingen allokerede timer til en såkaldt playmaker funktion, der skal 
binde foreninger og skoler sammen, og Folkeoplysningsudvalget bidrager med økonomiske midler til 
nystartede forløb mellem skoler og lokalforeninger.  

Forberedelserne til DGI Landsstævne 2021 forløber fortsat planmæssigt. I 2019 har der været et særligt 
stort fokus på den logistiske indretning af de mange faciliteter, udbudsmæssige opgaver, involveringen af 
en lang række lokale samarbejdspartnere samt sponsorarbejdet. Derudover er det gode samarbejde med 
DGI og Efterskoleforeningen intensiveret, blandt andet med ansættelsen af medarbejdere i de to 
organisationer med arbejdsplads i kommunens Landsstævnesekretariat. 
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Undervisnings- og Kulturinstitutioner 

 
Bibliotek: 
Regnskabet på biblioteket udgør 22,4 mio. kr. som i forhold til korr. budget på 23,3 mio. kr. betyder et 
mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at investeringer er udskudt til 2020.  
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
Bibliotek: 
Bibliotek og Borgerservice har i 2019 fortsat arbejdet med at få sammenflytningen ved 
arealeffektiviseringen til at fungere. Dette har blandt andet medført et massivt pres på arbejdsmiljøet for 
personalet. Sammenflytningen har betydet langt flere besøgende borgere. Derfor har der i hele 2019 
været ekstra opmærksomhed på at skabe et godt internt arbejdsmiljø. 
OfficeFitt og massage tilbydes alle medarbejdere og i september deltog biblioteket i kampagnen 
Danmarks Mentale Sundhedsdag. 
 
Foråret bød på en rigtig god aftale for alle skolebørn i Svendborg Kommune. Som en af de første 
kommuner i landet indgik biblioteket og kommunens folkeskoler et historisk samarbejde om skolebørns 
fri adgang til den digitale litteraturtjeneste eReolen GO!. Aftalen mellem biblioteket og skoleafdelingen 
sikrer nem og lige adgang til et utal af frilæsningsbøger. 
Den fælles mission for kommunens bibliotek og skoleafdelingen er at stimulere læselysten hos 
Svendborgs skolebørn. Begge parter ser det fælles tilbud som et modtræk til tendensen til, at børn læser 
mindre end tidligere. 
 
Maden Mellem Os, det nationale temafællesskab mellem biblioteker og DR satte i foråret 2019 mad på 
dagsorden. Eller rettere: maden mellem os. Formålet var, at skabe kontakt, samtale og fællesskab 
mellem mennesker på tværs af land, by og koge-øer over et godt måltid mad. På Svendborg Bibliotek 
samarbejdede vi med lokale foreninger mod ensomhed og en svendborgensisk familie, der havde 
deltaget i DRs madlavningskonkurrence Madkampen. Resultatet blev en velbesøgt aften fuld af hyggeligt 
samvær, nye samtaler og god mad.  
 
Sommeren over kunne forbipasserende borgere tanke op på sommerlæsning i det lille byttebibliotek midt 
i Svendborg. ”Giv og tag en bog” sådan lød opfordringen fra Svendborg Bibliotek og Litteraturhuset, der i 
samarbejde satte bøger i cirkulation i Svendborg by henover sommeren 2019. Bøgerne var skønlitteratur 
på dansk, tysk, svensk, fransk og engelsk fra Litteraturhusets restlager og bibliotekets aflagte samling. 
De cirkulerede via et lille sortmalet træhus placeret hvor der er folk i byen: først på Frederiksø, siden på 
Torvet.  
Readcycling hedder princippet bag det lille byttebibliotek eller give-and-take-bookshop, som den også 
kaldes til ære for ikke dansktalende turister. I bedste bæredygtige stil kunne forbipasserende aflevere de 
bøger, de selv var færdige med at læse og tage en ny med videre på rejsen, på kajen, på trappen ved 
Vor frue Kirke eller hvor man nu bedst læser sin sommerlitteratur. Det bæredygtige, litterære initiativ 
genoptages, når vejret tillader i 2020. 

 
Bæredygtighed er en del af FN’s verdensmål. Biblioteket har valgt at gå i front og lader sig derfor 
certificere i FN’s Verdensmål og CSR og derved forpligte sig til at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi, 
der for alvor vil udmønte sig i 2020.  
 
Fuld udrulning af betaling via MobilPay betyder, at borgere nu kan betale gebyrer og erstatninger via 
afleveringsmaskinerne i kommunens 7 biblioteker. Implementering har betydet en nemmere tilgang til 
betaling for borgeren. 
 
I efteråret blev der afholdt Bogmesse for børn – børns egen litteratur fra første bogstav til færdig bog. 
Godt 1200 børn fra kommunens indskolingsklasser besøgte Svendborg Bibliotek i uge 44 2019. 
Anledningen var det stort anlagte projekt Skriv & Læs, Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills, 
hvor skolebørn i 0.- 2. klasse skrev deres egne digitale bøger i et digitalt program. Her kunne børnene 
blive både forfatter grafiker og udgiver også selvom de endnu ikke kan skrive og stave korrekt. Projektet 
sluttede af med en række bogmesser på hovedbiblioteket og på lokalbibliotekerne, hvor elevernes bøger 
blev præsenteret. Efter bogmessen kunne alle børnenes bøger lånes på bibliotekerne. Projektet var 
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bygget op omkring læringsværktøjet Skriv og læs, som alle lærere og elever i indskolingen har arbejdet 
med siden efteråret 2018.  
 
Inden årets afslutning blev der afholdt 50 års jubilæumsfest for Musikbiblioteket med ikke mindre end 11 
arrangementer fordelt på 5 dage. 
 
Musikskole 
Regnskabet på Musikskolen udgør 5,6 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
Musikskolen har i sæson 2019/20 ca. 640 unikke cpr. elever, hvilket er nogenlunde det samme som 
sidste sæson, med den statistiske usikkerhed taget i betragtning. Der er dog en reel stigning i 
aktivitetsniveau, da der er flere elever der er tilmeldt flere tilbud. Således er antallet af unikke 
instrumentalelever 426 men antal tilmeldte elever fordelt på fag 614. Dette skal især ses i lyset af at 
vores takststigning på 10% slog endeligt igennem i 2019. Derudover varetager vi gennem gymnasiet, 
skolerne og dagtilbuddene, musikundervisning til yderligere ca. 1600 elever der ikke er registreret i vores 
system. Samarbejdet med skolerne, såvel de private som kommunale er fortsat stabilt og særligt bør det 
bemærkes at to skoler, Skaarup og Thurø, har indledt samarbejde om videreførelse af ”Musik til Svend” 
ind i Forårs SFO.  

På Skaarup Skole er vi gået i partnerskab med skolen om udvikling af den særlige ”Svendborg” model i 
retning af musik- og kulturskole sammen med aktiviteterne indenfor idræt og bevægelse. Et spændende 
projekt, der har fokus på mangfoldige læringsmiljøer, tværfaglig understøttende undervisning, kreativ og 
almén dannelse. 

I forhold til det fynske talentsamarbejde har vi i sæson 19/20 sendt 9 elever til den fælles fynske 
talentskole og har samtidig styrket vores lokale talentlinje med nu 13 elever. Eleverne optrådte 
traditionen tro ved den sidste byrådssamling i 2019.  

Fritidspasordningen eksisterer stadig men er gået tilbage fra 10 til 4 elever og det gratis tilbud til ”De 
unge mødre” fastholdes og udbygges efter behov. 

Spil Dansk ugen blev igen i år et af sæsonens højdepunkter med stor fejring af dansk musik og sang på 
Naturama samt yderligere besøg på folkeskoler og plejehjem. Selve Spil Dansk Korkoncert blev 
gennemført på fornemste vis af alle vore elever og 1000 folkeskoleelever.  

Svendborg Musikskole konsoliderede sig som en væsentlig del af ”Spult” festivalen, et samarbejde der 
fortsat udvikles og har mange spændende perspektiver, både i sig selv men også set i Landsstævne 2021 
perspektiv. Musikskolen er således en musikalsk krumtap, et omdrejningspunkt i det blomstrende 
kulturliv i Svendborg. Dette har bl.a. resulteret i et fint samarbejde med Baggårdsteatret omkring 
medvirken og musikalsk sparring omkring forestillingen ”Fjeren og Rosen” til Landsstævnet. 

Vi har afviklet, og afvikler løbende, lærer / elev koncerter i eget regi og oplever generelt stor 
forældreopbakning til disse arrangementer. 

Svendborg Musikskole vil gerne være en synlig og væsentlig del af samarbejdet i hele Region Syd. 
Musikskolelederen er næstformand i bestyrelsen for Danske Musik- og Kulturskoler i Region Syd, og der 
er gode perspektiver i samarbejdet med bl.a. Kolding og Haderslev Musikskoler. Sidstnævnte i 
forbindelse med Skaarup projektet omkring de tværfaglige undervisningstiltag ”Matemusik” og ”Dansk og 
Musik” 

I 2018 blev projektet ”International Børnekomponistfestival” startet op, med samarbejdspartnere såvel 
lokalt, nationalt og internationalt. Projekt vil antage sin endelige form i løbet af 2020 og afviklet for første 
gang i 2021 i forbindelse med musikskolens 50-års jubilæum. 

Endelig påbegyndte vi i 2019 arbejdet med nye vedtægter, der afspejler det såvel lovmæssige som 
praktiske grundlag for musikskoledrift i Danmark. De nye vedtægter blev vedtaget på møde i Kultur- og 
Fritidsudvalget den 13. januar 2020. Vedtægterne betyder en bredere bestyrelse med mere karakter af 
”Advisory Board”. 

Ungdomsskole: 
Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 6,6 mio. kr. og er stort set i balance i forhold til korr. Budget, idet 
merforbruget på 0,1 mio. kr. primært skyldes periodeforskydninger. 
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Hvad nåede vi i 2019: 
 
Erhvervspakker: 
I 2019 videreudviklede vi på vores ide om erhvervspakker til de unge. Vi afprøvede tre pakker ”Job på 
havet”, ” Fra jord til bord” og ” Iværksætteri” Alle tre pakker var en succes, og vi valgte at søge 
fondsmidler til udvidelse af tilbuddet. I december 2019 fik vi 513.000 kr. fra Nordeafonden og fra januar 
2020 frem til juni 2021 gennemføres der nu 9 pakker. Derudover udvikles der en ny pakke, der får titlen 
” dem, der passer på os” dvs. job med folk i uniform sosu, vagter, Falck reddere, politi etc. Vi arbejder på 
at få et samarbejde i gang med både UU og skoleafdelingen, så de får mulighed for at opfordre de unge 
til et forløb. 
 
Politisk mesterlære: 
I februar 2019 igangsattes politisk mesterlære. Projektet er et forsøg på at inddrage de unge i politisk 
arbejde. Projektet er kommet godt fra start med 41 unge ansøgere og 14 politikere. Der evalueres 
efterfølgende på projektet, hvorefter der kigges på et fremtidigt koncept for politisk mesterlære. 
 
Knallertkørekort: 
Knallertkørekortsundervisningen blev reorganiseret og forenklet. Efter det første år kan vi konstatere, at 
både undervisere, forældre og de unge er tilfredse. Alt fungerer som planlagt. 
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Tabeller og nøgletal  
 
Biblioteket 

 

Svendborg bibliotek
Regnskab 

2017
Regnskab 

2018
Regnskab 

2019

Besøgstal 353.286 373.781 415.565

Udlån af bøger 328.628 374.909 *392.732

Udlån af musik 24.158 23.553
Udlån af lydbøger og andre 
mat. 9.932 6.835

Udlån af spil og multimedier 6.024 10.842

Udlån af film 41.474 38.642

Downlån af e-bøger 13.075 16.161 22.641

Downlån af net-lydbøger 23.646 54.681 37.864

Downlån via Filmstriben 18.319 21.167 19.801

*Sammentælling af fysisk udlånsmaterialer indeholder bøger, musik, lydbøger, spil og film. 

Bibliotekets stigende besøgstal kan afspejle arealeffektiviseringen med Borgerservice samt en oplevelse af ændringer i 
brugeradfærd. 

 
 

Musikskolen 

 

 

Instrumental undervisning 426 483 453

Hørelære 23 27 26

Rytmik forældre/barn 49 48 54

Forskole 163 193 193
Holdundervisning i skole/dagtilbud 
(skøn) 1600 1600 1600

Sæson 18/19 Sæson 17/18Sæson 19/20

 
 

Ungdomsskolen 
 
 

 

År Elever i målgruppen Brugere Brugere i pct

2017 4020 1205 30

2018 3947 1176 30

2019 3913 1096 28
 

Elever i målgruppen baserer sig på antallet af 13,5 årige – 18 årige i Svendborg Kommune (DS). Brugere er 
Ungdomsskolens egne opgørelser.  
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