Det danske velfærdssystem
film 3
kultur- og fritidsliv – skal kommunen bruge penge på det?
Personer du vil
møde i filmen

inden filmen

opgave 2) Samtalespørgsmål
1) Hvad laver du i din fritid?
2) Hvilken slags kultur- og fritidstilbud bruger du?
3) Hvad synes du om, at staten giver penge til kultur og fritid i Danmark?
Snak sammen to og to om spørgsmålene.

OPGAVE 1) Resumé af filmen
Kommunerne i Danmark bruger tilsammen over 10 milliarder kroner om året på kultur- og fritidslivet. Det svarer til
cirka 1.800 kroner pr. borger. Pengene bruges for eksempel til biblioteker, museer, aftenskoler og sportsklubber.
Er det en god idé, eller skulle man hellere bruge pengene
på andre ting?

Ole Pedersen
er formand for
Lokaludvalget,
Amager Øst. Han
synes, det er
godt, at kommunerne giver
penge til kulturog fritidslivet.

Læs og forstå resumeet. Tal om ordene i kursiv.

SE FILMEN ”KULTUR- OG FRITIDSLIV – SKAL KOMMUNEN BRUGE PENGE PÅ DET?”
efter filmen

opgave 3) forståelsesspørgsmål

Anne Vibeke
Juel Hottenroth
er cand.jur. og
pensioneret ekspeditionssekretær. Hun synes,
at kommunerne
bruger for mange
penge på kulturog fritidslivet.

1) Hvor mange penge bruger kommunerne pr. borger på kultur- og fritidslivet?
2) Hvad bruges pengene til?
3) H
 vorfor synes Ole Pedersen godt om, at kommunerne bruger penge på kulturog fritidslivet? Hvorfor synes han, det er godt for samfundet?
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4) H
 vorfor synes Anne Vibeke Juel Hottenroth ikke, at kommunen skal bruge penge på kultur- og fritidslivet? Hvad synes hun hellere, pengene skal bruges til?

Vigtige ord
Fritidsfaciliteter

Snak sammen to og to om spørgsmålene. Se filmen igen og tjek svarene.

Forening
Klub

opgave 4) Find flere argumenter
Snak om og skriv flere argumenter for og imod, at kommunerne bruger penge på
kultur- og fritidslivet:
For:

Samfundet
At støtte
At have råd til
Snak sammen to
og to om ordene,
inden I ser filmen.

Imod:

Hvad synes du?
Er det fornuftigt, at kommunerne
bruger cirka 1.800 kroner om året
pr. borger på kultur- og fritidslivet,
eller ville det være bedre at bruge
pengene på andre ting?

Hvis I er for enige, kan I vælge at bringe holdninger på banen, som ikke er jeres egne.
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OPGAVE 5) Skrivning

?

Par-/gruppearbejde eller enkeltvis. Vælg enten opgave A, B eller C.

Dit land

Opgave A) Skriv et brev

Giver myndighederne støtte til
kultur- og fritidslivet i det land, du
kommer fra?

Du har fået en mail fra en ven i dit hjemland. Hun skriver blandt andet:
Kære ...
Jeg håber, du har det godt i Danmark og er faldet godt til. Jeg har hørt, at man kan
låne bøger gratis på bibliotekerne i Danmark, og at kommunerne giver penge til
fodbold og anden sport. Er det også noget, du benytter dig af? Hvad synes du om
systemet?
Jeg glæder mig, til vi ses igen.
Kærlig hilsen ….
Skriv et svar til din ven.
Opgave B) Skriv et blogindlæg
Skriv et blogindlæg, der handler om, hvad du synes om, at kommunerne bruger
penge på kultur- og fritidslivet.
Opgave C) Skriv en tekst for et politisk parti
I har stiftet et nyt politisk parti. I er imod, at staten bruger penge på kulturog fritidslivet. Skriv en tekst til partiets hjemmeside, hvor I argumenterer for denne del af det politiske program.
eller
I har stiftet et nyt politisk parti. I vil arbejde for, at staten bruger flere penge på
kultur- og fritidslivet. Skriv en tekst til partiets hjemmeside, hvor I argumenterer
for denne del af det politiske program.

Hvad har du lært?
Skriv nye ord og udtryk

‘Det danske velfærdssystem’ er
udviklet af foreningen YouGlobe med
støtte fra Ministeriet for Børn,
Undervisning og
Ligestillings Udlodningsmidler.
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fra Københavns
Sprogcenter.
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