
Bilag 1 - Styrkelse og samling af kulturområdet

Formål
Kultur er med til at skabe lokalt fællesskab og identitet. Derfor spiller kultur – især den man selv 
skaber - en stor rolle i folks hverdag. Hedensted Kommune har et mangfoldigt og berigende 
kulturliv med høj grad af hverdagskultur, men også med plads til særlige kulturelle højdepunkter. 
Det lokale kulturliv er kendetegnet ved at være organiseret i foreninger samt i privat og kommunalt 
regi og er fordelt i hele kommunen. Det betyder, at masser af frivillige, borgere og medarbejdere er 
involveret og engageret i at styrke fællesskabet og den lokale identitet og dermed giver alle meget 
at være stolte af. 

Kulturlivet i Hedensted Kommune indeholder også et potentiale for at få mere ud af de midler, der 
allerede investeres i aktører og aktiviteter. Særligt ved at samle, understøtte, udvikle, koordinere, 
kvalificere og synliggøre de forskellige aktører og aktiviteter kan det sikres, at kulturlivet i de 
kommende år kan løftes endnu mere i flok og blomstre. Dermed bidrager kulturen også til at 
fastholde borgere og tiltrække nye. Med andre ord: Endnu mere at være fælles om og stolte af.

Organisering
For at tilgodese en styrkelse af kulturområdet foreslås en ændret organisering af kultur og 
fritidsområdet, hvor området samles. Det betyder, at de kommunale aktører Kultur og Fritid, 
Hedensted Bibliotekerne, Hedensted Musikskole samt Hedensted Billed- og Dramaskole samles i 
én enhed. Med en sammenlægning af de kommunale kulturaktørers bliver der mulighed for i et 
bredere perspektiv også sammen med de øvrige kulturaktører at se på, hvad der skal prioriteres, 
hvad der kalder på et eftersyn og samtidig optimere elementer, som alle arbejder med. Derudover 
skal en sammenlægning af de kommunale aktører ligeledes styrke samarbejdet med de øvrige 
kerneområder og kvalificere kommunens forskellige samarbejdsprojekter over kommunegrænsen. 

Lederen af Kultur og Fritid får for fremtiden det overordnede ledelsesmæssige ansvar for et samlet 
kultur og fritidsområde – herunder institutionerne Hedensted Bibliotekerne, Hedensted Musikskole 
samt Hedensted Billed- og Dramaskole. Institutionslederne refererer fremadrettet til lederen af 
Kultur og Fritid. Ændringen træder i kraft 1. august 2019. Hedensted Billed- og Dramaskole 
nedlægges i sin nuværende form og samles fremadrettet med musikskolen i Hedensted 
Kulturskole med linjerne musik, billedkunst og drama. Den nuværende leder af musikskolen 
overtager ledelsen af Hedensted Kulturskole. Ændringen træder i kraft 1. januar 2020, således 
efterårssæsonen fortsætter som hidtil og en god overgang sikres. Lederen af Kultur og Fritid 
referer til chefen for Fritid & Fællesskab. Kultur og Fritid tilføres øgede kulturkompetencer i form af 
en medarbejder bl.a. med erfaring med museumsudvikling, teater, formidling og tværfagligt 
samarbejde med lokale kulturaktører. Ansættelsen finansieres via en omlægning inden for Kultur 
og Fritid jf. bilag 2. 

Indsatsområder
Fremadrettet kommunikeres Hedensted Kommune proaktivt som en kulturkommune og 
kommunikationen til potentielle brugere styrkes. Borgernes kendskab til kulturtilbuddene er en 
forudsætning for benyttelsen af disse. Derudover er det fortsat et grundprincip, at kulturen har en 
betydning i hele Hedensted Kommune. Kulturinstitutioner og andre aktører bør rette 
opmærksomheden på, hvorledes kulturtilbuddene kan distribueres, nytænkes og organiseres på 
nye måder, der muliggør kulturelle oplevelser og involvering på et lokalt plan.



Bibliotekerne er Hedensted Kommunes største kommunale kulturinstitution og dermed naturligt et 
af de områder, der er i fokus. Hedensted Bibliotekerne rummer mange fagligt kompetente 
medarbejdere, der kan være med til at virkeliggøre og styrke ambitionen om at skabe inspirerende 
og aktive mødesteder på bibliotekerne og samtidig bidrage til udviklingen på tværs af 
kerneområder og i samarbejdet med de lokale kulturaktører også uden for bibliotekernes fysiske 
rum. 

Glud Museum er som statsanerkendt museum kommunens fyrtårn inden for museumsområdet og 
derudover byder en række mindre museer på formidling om lokal kulturhistorie. I den kommende 
periode skal der arbejdes med optimering af midlerne til museumsområdet, således de giver størst 
muligt værdi, ligesom museernes aktiviteter skal udvikles til gavn for de besøgende. Og også her 
skal der fremadrettet være fokus på, hvordan museerne kan bidrage til aktiviteter på tværs af 
kerneområder og lokale kulturaktører.

Et andet indsatsområde er teaterprojektet ”Generalforsamlingen” og et evt. nyt teaterprojekt i 2020, 
der begge skal arbejde med, hvorvidt Hedensted Kommune fra 2021 skal ansøge om etableringen 
af et egnsteater. Projekterne skal bygge på den lokale tilgang til kulturlivet og skal tage 
udgangspunkt i kommunens stedbundne kvaliteter. En væsentlig faktor for om teaterprojekterne 
skal omsættes til en egnsteateransøgning er, hvorvidt der blandt borgerne i kommunen er 
opbakning til et egnsteater. 

For at sikre udviklingen af også de private og foreningsbaserede kulturaktører gennemføres der 
som det første en kortlægning af kulturaktører og aktiviteter. Den skal danne grobund for det videre 
arbejde samt udvikling af området og indsatsområder. Der arbejdes på at skabe en inspirationsdag 
i efteråret for kulturaktørerne på tværs af kommunen, foreningerne og borgerne, som bl.a. 
indeholder en workshop, hvor deltagerne skal arbejde med fremadrettet samarbejde og 
indsatsområder. 
 


