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Navn på projektet
Kongelundsfortet
– i bevægelse
Ansøger
DGI Storkøbenhavn og Dragør Kommune
Indledning/baggrund for ansøgning
 Børn og unge opholder sig langt mindre i naturen end tidligere generationer. Mange sidder inaktive
flere timer hver dag foran en skærm.
 Børn og unge efterspørger fede faciliteter og muligheder for ophold og fællesskab i naturen
(NatureMoves 2016).
 Flere og flere voksne danskere dyrker idræt, motion og aktiviteter i naturen (Idan idrætsanalyse
2016).
Kongelundsfortet tilbyder en unik facilitet og ramme for friluftsliv og lærerige aktiviteter. Et lærings- og
aktivitetssted med fokus på dannelse af det hele menneske både personligt og fagligt. Et sted hvor man kan
bevæge sig aktivt rundt i fortets kulturhistorie, hvor man lærer om og i naturen, hvor man bygger bro
mellem skoletid, fritid og familietid.
Med et ønske om at skabe flere muligheder for udvikling af rammerne for natur og friluftsliv, har Dragør
Kommune indgået et samarbejde med DGI Storkøbenhavn, der har til formål at aktivere Kongelundsfortet i
en ramme der kan tilgodese mange brugergrupper, både det organiserede (kommunale og frivillige) og
uorganiserede grupper, der dækker over både skoletid og fritid. Kongelundsfortet skal være for alle.
Med Kongelundsfortets beliggenhed i Naturpark Amager, vil udviklingen af fortet støtte op omkring de
visioner der ligger i Naturparkplanen.
Indsatsen omkring Kongelundsfortet har tre indsatser, hvor der i denne ansøgning beskrives
aktivitetsindsatsen, som skal tilrettelægge aktiviteter, koncepter for læring, organisere fællesskaber, samt
udvikle kompetenceforløb, med henblik på at aktivere Kongelundsfortet ud fra vores vision om at danne
det hele og kompetente menneske gennem oplevelser og aktiviteter i naturen i fællesskab med andre.

Aktivitetsprojekt 1 april 2017 – 31 marts 2020
Indsats: Opstart aktiviteter for en bred målgruppe,
foreningssamarbejde og kompetenceudvikling.
Udvikling af bæredygtig model for aktivitet og drift på
Kongelundsfortet.

Kongelundsfortet – i bevægelse (årlig tilbagevendende indsats)
Indsats: Events for en bred målgruppe.
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Facilitetsprojekt 1 jan. 2019 – dec. 2020
Indsats: Renovering af faciliteter på Kongelundsfortet, til
understøttelse af aktiviteter og organiserede fællesskaber
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Projektets varighed
1. april 2017 – 31. marts 2020
Projektets målgruppe
Primær målgruppe:
Børn og unge i skoler/institutioner og frivillige foreninger
Sekundære målgrupper:
Pædagogisk fagpersonale
Voksne i foreninger
Borgere 0 – 100 år, herunder målgrupperne børnefamilier, den frivillige, naturfremmede målgrupper m.m.
Udover Dragør kommune, henvender projektet og Kongelundsfortet sig til alle borgere fra nærlæggende
kommuner, herunder Tårnby, København samt hele oplandet til Storkøbenhavnsområdet, svarende til et
opland på over 2.000.000 indbyggere.
Vision
Dannelse af det hele og kompetente menneske gennem oplevelser og aktiviteter i naturen i fællesskab med
andre. Flere sunde og aktive borgere.
Et besøg på Kongelundsfortet skal give ny viden og inspirere til nysgerrighed, bevægelse og handling.
Det er visionen for Kongelundsfortet at skabe ”Et læringscenter af international standard, hvor der udvikles
praktiske metoder og redskaber indenfor både de humanistiske, praktiske/ musiske og natur fag med
udgangspunkt i stedets særegne kulturhistoriske udtryk og placering i kystlandskabet”
Formål
Lave et outdoor-center af international standard med fokus på læring og aktiviteter inden for friluftsliv.
Kongelundsfortet, dets faciliteter og nærmeste omgivelser skal fungere som et lokalt og regionalt
aktivitetscenter, hvor organiserede grupper og ikke-organiserede personer har muligheder for at opleve et
varieret udbud af kulturelle, natur- og fritidsmæssige oplevelser, som er tilpasset denne lokalitets særlige
historie og forudsætninger.
Et besøg på Kongelundsfortet skal øge kompetencen til at handle i samarbejde med andre og skal inspirere
til videre udforskning af verden.
Projektmål
Afsøge potentialer for udvikling af personlige- og faglige læringskoncepter (herunder skole), organisering af
fællesskaber (foreningsfællesskab) og frivillighed.
Delmål
- Udvikle læseplan for friluftsliv i folkeskolen
- Understøtte faglige, obligatoriske mål for idræt (udvikling af faglig læseplan for friluftsliv i faget
idræt).
- Udvikle foreningsfællesskaber
- Udvikle læringskoncepter for en bred målgruppe
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Gennemføre en borgerinddragelsesproces omkring udvikling af aktiviteter og fællesskaber på
Kongelundsfortet

Aktiviteter til delmål
Eksempler på aktivitet
- Udarbejdelse af handleplan for hvordan friluftslivsaktiviteter i skoleregi kan implementeres til:
Bevægelse, friluftsliv, dannelse af mennesket og sociale fællesskaber
Aktiviteterne på Kongelundsfortets vil tage afsæt i en læringsdimension for den enkelte deltager.
Læringsdimensionen vil have fokus på enten den personlige eller faglige læring, jævnfør nedenstående
visuelle oversigt.
Til at understøtte vores tilgang til læring er her to link til videoer, der i billeder og lyd kan give en pejling af
potentialet i henholdsvis
Perspektiv på personlig læring: https://www.youtube.com/watch?v=noMrKQ326ew
Perspektiv på faglig læring: https://www.youtube.com/watch?v=yNTWW0zX5JM
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Organisering
Projektet organiseres i et samarbejde mellem Dragør Kommune og DGI Storkøbenhavn. Kongelundsfortet
stilles vederlagsfrit til rådighed jævnfør partnerskabsaftale mellem ovenstående parter (partnerskabsaftale
vedlagt).
Struktur på organisering.
Organiseringen er delt i en styregruppe, en projektgruppe og evt. arbejdsgrupper:

STYREGRUPPE:
(Mødes hvert
kvartal, eller efter
behov)
Facilitetsprojekt

-Varetager det overordnede projektansvar
-Sikrer fremdrift og kvalitet
-Godkender og justerer milepælsplaner og
leverancer
-Godkender projektøkonomi omkring
facilitetsprojekt.
-Sikrer løbende opfølgning

PROJEKTGRUPPE:
(Mødes hver måned
eller efter behov)
Aktivitetsprojekt

-Ansvarlig for den daglige drift, økonomistyring,
opgaveløsning og projektledelse
-Søger løbende input fra styregruppe
-Sikrer løbende opfølgning og samarbejde med
evt. arbejdsgrupper

ARBEJDSGRUPPER:
(Kan variere i antal
og størrelse, mødes
efter behov)

- Arbejdsgrupperne har til formål at bistå
projektet med specifik opgaveløsning

-Direktør i DGI Storkøbenhavn,
Jakob Juhl Pedersen
-Programchef i DGI
Storkøbenhavn, Morten
Lindkjær
-Velfærdsdirektør i Dragør
kommune, Jesper Tangbæk
- Skole- og kulturchef i Dragør
kommune, Karina Møller
-Programleder, DGI outdoor i
DGI Storkøbenhavn, Martin
Machado
- Kommunikationskonsulent i
DGI Storkøbenhavn, Tuf
Krenchel
- Udviklingskonsulent, Skole- og
Kultur i Dragør kommune,
Nanna F. Kjølholt/ Søren
Christensen
- Ungdomsskoleleder i Dragør
kommune, Christoffer Søe

Til at understøtte aktiviteter og udvikling på Kongelundsfortet vil der blive arbejdet på at ansætte to
ansatte med fokus på aktivitet og udvikling.
Projektledere vil svare til projektet som helhed, samt til Dragør kommune og DGI Storkøbenhavn. Der vil
være mulighed for at have tilknyttet ad-hoc kontorplads i Dragør Ungdomsskole. Fast kontorplads og
ansættelsesforhold hos DGI Storkøbenhavn.
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Samarbejdspartnere
En samkøring og overensstemmelse med naturparkplanen og Naturpark Amager´s vision for hele
naturparken er udgangspunktet for indsatsen på Kongelundsfortet. Det er vores ønske, at brugere af
Kongelundsfortet oplever aktiviteter som en del af helheden i Naturparken, hvor Kongelundsfortet kan
understøtte indgangen til naturparken, samt generelt store dele af visionen for området på både kort og
langt sigt.
Kongelundsfortet skal være et stærkt støttepunkt i ”brandet” Naturpark Amager.
Med ovenstående som udgangspunkt ønsker vi, i udviklingsgruppen Dragør kommune og DGI
Storkøbenhavn, fremadrettet at have tæt kontakt til styregruppen i Naturpark Amager omkring udviklingen
af Kongelundsfortet. Kongelundsfortet er for alle, og branding og aktiviteter vil understøtte dette.
Derfor er det ønskeligt at der udnævnes en plads i styregruppen til deltagelse fra Naturpark Amager
arbejdsgruppe/styregruppe, således en tæt koordinering på området kan realiseres.
Evaluering
Projekterfaringer opsamles løbende fra projektopstart, samt via projektinterventionen NatureMoves fra
2017 til ultimo 2018.
Projekterfaringer opsamles både på kvalitative og kvantitative data, herunder data omkring organisering,
borgerinddragelse, aktivitetskoncepter m.m.
Plan for formidling af projektets resultater
Projektets resultater formidles i første omgang via NatureMoves projektet, og ved afslutning af
projektfasen (jan. 2019 – marts 2019) opsamles erfaringer til erfaringshæfte (til bred vidensdeling på
frivillig-, organisatorisk- og kommuneniveau).
Projektets resultater formidles desuden politisk internt i Dragør kommune, samt DGI. Herudover til
relevante parter i Naturpark Amager.
Økonomi
Projektmidler til realisering af aktivtetsprojekt søges hos Nordeafonden. I forlængelse af fremvisning af
Kongelundsfortet og perspektiverne på området i tæt kobling til Naturpark Amager, ønsker Nordeafonden
projektansøgning om aktivitet på fortet fremsendt inden årsskiftet.
Økonomi forventes til at ligge i omfanget 5-6 millioner kr.
Jævnfør budgetposter fordeles økonomien i overensstemmelse med fremdriften af projektet.
Økonomi forvaltes af DGI Storkøbenhavn, og er et samarbejde mellem projekt- og styregruppen, hvortil der
jævnligt meldes tilbage. Ligeledes vil DGI Storkøbenhavn sørge for statautoriseret revision af
projektøkonomi ved projektafslutning.
Ansættelsesforhold sker ved DGI Storkøbenhavn, i tæt samarbejde med Dragør Ungdomsskole.
DGI Storkøbenhavn stiller udstyr, bil og ressourcer (efter aftale) til rådighed for projektets aktiviteter.
Indkøbt udstyr/materiale forbliver til rådighed for Kongelundsfortet og aktivitet i Naturpark Amager
jævnfør partnerskabsaftale.
Forankring
Opsamling af projekterfaring vidensdeles via projekt NatureMoves, samt i et erfaringsopsamlingshæfte
omkring organisering af støttepunkt for natur og friluftsliv, i en tværfaglig konstellation mellem
idrætsorganisation (frivillighed) og kommune (Dragør). Erfaringsopsamling vil være inspiration for andre
kommuner/organisationer til at bibringe nye projekter den bedste mulighed for at tilrettelægge aktivitet og
anlæg, der kan understøtte natur, friluftsliv, sundhed og frivillighed.
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Erfaringsopsamlig vil DGI bruge i eget regi til at undersøtte lignende projekter og anlæg på landsplan.
Projektet vil blive tilrettelagt under DGI´s landsplansstrategi for Outdoor, og vil involvere DGI tegnestue i de
forberedende faser omkring facilitet der kan undersøtte aktivitet på Kongelundsfortet. Dermed er DGI
landsplan allerede involveret i projektet fra start.
Frivillig aktivitet vil blive organiseret i foreningsfællesskaber, eller i selvorganiseret fora.
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Bilag 1
Tidsplan(grovskitse):
April – juli 2017:
Projektleder/aktivitetsansvarlig ansættes.
Projektmodning og handleplan udarbejdes.
- Indsamling af aktivitetserfaring.
- Udarbejdelse af koncepter for første år (aug. 2017 – aug. 2018).
- Planlægning af borgerinddragelsesprocessen.
- Sammenkædning med Syd Dansk Universitet (SDU) Naturemoves indsatsen (intervention
2017/ultimo 2018).
- Samarbejdsaftaler og partnerskaber initieres.
August 2017 – august 2018:
Aktivitetsindsats (afprøvning af forskellige målgrupper og aktiviteter på fortet).
Kongelundsfortet i bevægelse (andre mærkedage)
Intervention NatureMoves ved SDU.
Aktiviteter borgerinddragelse.
Organisering af frivillighed/foreninger.
Erfaringsopsamling (tilpasning koncepter til næste periode).
Perspektiver i facilitetsprojekt på Kongelundsfortet.
August 2018 – december 2019:
Aktivitetsindsats på Kongelundsfortet.
Kongelundsfortet i bevægelse (andre mærkedage).
Intervention NatureMoves (afsluttes ultimo 2018).
Organisering af frivillighed/foreninger.
Erfaringsopsamling (Aktivitet, NatureMoves, organisering, frivillighed, borgerinddragelse m.m.).
Perspektiver i facilitetsprojekt på Kongelundsfortet (forventet ansøgning omkring renovering af facilitet til
understøttelse af aktiviteter på Kongelundsfortet).
Januar 2019 – marts 2020:
Erfaringsopsamling (Aktivitet, NatureMoves, organisering, frivillighed, borgerinddragelse m.m.).
Vidensdeling.
Perspektiv aktivitetsindsats 2019 – 2021, evt. en fortsættelse at indsatsen (Dragør kommune, DGI
Storkøbenhavn, frivillige foreninger, borgere, partnerskabsaftaler m.m.)
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