
Aftenens program
18.30 Sandwich og velkomst

Ved Kultur- og Fritidsudvalget

18.40 Præsentation af temavisioner

18.50 Gruppearbejde 1. runde: Kvalificering af temavisioner

19.50 Kaffepause

20.00 Gruppearbejde 2. runde: Overordnet Vision

20.30 Præsentationer af visioner

20.50 Hvad sker der herfra?

Ved Lars Rahbek, Kuben Management

21.00 På gensyn



Hvor er vi i processen?



Workshoppens formål

- At skabe fælles ejerskab 
for visionen.

- At konkretisere, detaljere 
og skærpe visionen.

- At formulere den 
overordnede vision.



Processen indtil nu:
Workshop 1: Værdier

� Hvorfor dyrker du idræt?/ Hvad kan få dig til at dyrke idræt? 

� Beskriv din bedste idrætsoplevelse.



Workshop 1: Visioner

� Afslut denne sætning:



Workshop 2: Konkretisering og uddybning af temaer fra ws. 1:

Temaer:

1. Byens samlingspunkt

2. Aabenraa på landkortet

3. Bro mellem inde og ude

4. Udvikling af aktiviteter

5. Fokus på oplevelser

6. Kobling mellem idræt og læring

7. Stærkt idrætsfagligt miljø

8. Liv og atmosfære

”Forstil jer at I er en avisredaktion…”



Fra avisforsider til visioner
Udgangspunkt:

- Valgte værdier på ws. 2 og avisforsidehistorierne

6 delvisioner med indhold:

Fleksibilitet

Fællesskab

Sundhed og velvære

Idrætsmiljø for alle

Begejstring

Oplevelser



”Fleksibilitet”

Centret er fleksibelt i sin fysiske udformning og indretning, således at rum 
og rammer nemt, let og uden problemer kan tilpasses flest mulige 
aktiviteter på et hvilket som helst tidspunkt, hvad end aktiviteten måtte 
foregå indendørs, udendørs eller i overgangen derimellem.

Centrets ledelse, personale og brugere er imødekommende over for nye 
tiltag og udviser iver efter konstant at skabe og udvikle aktiviteter og 
arrangementer som skaber stadigt mere liv i centret.

I centret tilbydes en bred vifte af aktiviteter og arrangementer. 
Idrætsrelaterede aktiviteter, såvel som aktiviteter med fokus på andre 
kulturelle og uddannelsesrelaterede aspekter.

Centret appellerer til en stor mangfoldighed af brugere. 

Centret er et sted for personer i alle livsfaser, uanset livsmønstre og 
baggrunde.



”Fællesskab”

Centret danner rammen om og styrker de sociale relationer.

Centret er et sted hvor fællesskabet går på tværs af interesser, livsfaser, køn 

og sociale skel.

Centret er mødested for hele Aabenraa. Det er det fysiske samlingspunkt med 
tiltrækningskraft både for campusområdet og for byen som helhed. 

Centret er det fælles udgangspunkt for al idrætsaktivitet i området.

Fællesskaber på tværs giver afledte synergieffekter. Eksempelvis udvikles 
synergien mellem idræt og læring i centret. I centret smelter idræts-, fritids-, klub-
og skoleliv sammen til ét hele.

Samarbejde på tværs af idrætsaktiviteter, foreninger og niveau styrker fællesskabet 
og styrker centret. 

Centret er en væsentlig del af Aabenraaborgernes fælles identitet.

Der hersker en ”alle hjælper alle”-kultur idet samarbejde styrker og samler, og gør 
det umulige muligt.



”Sundhed og velvære”

Centeret afspejler ”det gode liv” ved at være et lokalt center for 
sundhed og velvære for både krop og sjæl. 

Centret skaber rammerne for fysisk og mental sundhed gennem hele 
livet. 

Alle sundhedsmæssige behov dækkes bl.a. i form af rådgivning, 
vejledning, behandling og kost.

Det sundhedsfaglige miljø i centret bidrager med det store udbud af 
sundhedsaktiviteter positivt til folkesundheden i byen og engagerer 
inaktive.



”Idrætsmiljø for alle”

Centret giver mulighed for idrætsudfordringer og udvikling på alle niveauer.

Der er i centret en stærk kobling og et stort fællesskab mellem

bredde- og eliteidrætten. Centret rummer begge elementer og

skaber et gavnligt og udbytterigt forhold imellem disse. 

Der er opbakning og erfaringsudveksling mellem bredde og elite og

mellem de forskellige foreninger og enkeltpersoner, der har sin

gang i centret. 

Centret danner rum for talentudvikling, rollemodeller og inspiration på tværs af 
niveauer og idrætsgrene.

Centret er kendt for at være et udviklende og sundt idrætsmiljø for alle og har 
derved en attraktionsværdi for nye brugere.

Idrætsmiljøet i centret styrker idrætsfagligheden gennem erfaringsudveksling, 
professionel rådgivning og behandling.

Det idrætsfaglige miljø i centret fremmer koblingen mellem idræt og læring i 
skoleregi.



”Begejstring”

Begejstring er grundlaget for livet, miljøet og kulturen i idrætscentret. 

Gennem glæden ved idrætten og fællesskabet i centret styrkes 
sundheden og motivationen. 

Det glade liv i centret fostrer mere liv og engagement og er på den 
måde en selvforstærkende positiv spiral for livet i centret, som 
arbejdsplads og som socialt samlingspunkt for byen.



”Oplevelser”

Centret tilbyder mange forskellige oplevelser! 

Oplevelserne varierer mellem store og enestående oplevelser og gode 
hverdagsoplevelser. Idrætsoplevelser såvel som andre kulturelle

oplevelser.

Arkitekturen og indretningen inspirerer til intuitive og nye aktiviteter og 
yder gode rammer til de mange forskellige aktiviteter, som foregår i 
centret. 

Centret opleves som et tilholdssted, der altid er tilgængeligt.

Centret rummer hverdagsoplevelser, overraskende og uforudsigelige 
oplevelser.



Gruppeopgave 1: Delvisioner



Om opgaveløsningen:

Formålet med opgaven:

- At få belyst visionerne fra flere vinkler og skærpe både betydning, 
indhold og form.

Måden:

- 3 delvisioner pr. gruppe

- Ca. 15 min. pr. delvision

- Ingen bestemt rækkefølge, hverken imellem delvisioner eller 
opgaver til den enkelte delvision.

- Skriv på de uddelte skabeloner.

- Bestræb jer på at være kortfattede og præcise.



Gruppeopgave 2: Overordnet vision

Opgave: 

- Formulér i gruppen én overordnet vision for Aabenraa Svømme- og 
Idrætscenter.

- Krav til den overordnede vision:

- Skal kunne rumme alle 6 delvisioner

- Skal gøre en forskel i forhold til den nuværende tilstand

- Skal være kort, præcis og mundret

- Skal skrives stort og tydeligt

- Skal præsenteres efterfølgende




