Frederiksberg Lokal-TV
I det følgende ses programplanerne for 21 programmer vi har valgt ud, flere af dem repræsenterer dog en
serie om det samme emne. Vi har valgt kun at tage et program med fra hver serie. Beskrivelserne af
programmerne er forkortede, men mere udførlige kan om det ønskes leveres.

Programplaner Nyheder
1. Programplaner nyheder:
Titel: Nyt plejecenter og klubhus indviet (kryds)
Tema: Et fælles projekt mellem plejecentret Ingeborggården og boldklubben FB’s klubhus indvies nu.
Lederne fra plejecentret og FB fortæller (kort) om visionerne for samarbejdet, som ligger i forlængelse af
Frederiksberg Kommunes strategi om ”Generationernes By”. Indslaget som orientere om de tilbud det nye
plejecenter giver til naboerne i området.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Henning Holm
Marian Hirschorn
Eivind Henriksen

Platanskellet 16, 2000 Frederiksberg
Falkoner Alle 45, 2000 Frederiksberg

2. Programplaner Nyheder (kryds):
Titel: Ungeforum – det tidligere ungeråd – indkalder til offentligt møde om Unge på Frederiksberg
Tema: Kommunalbestyrelsen har vedtaget at ungerådet nedlægges og har erstattet det med et
”ungeforum”. Hvad laver forummet og hvad er deres idé med et offentligt møde.
Deltagere: Repræsentanter for forvaltningen forklarer årsaget bag ændringen og om den videre procedure.
Skal senere følges op (af en tværs) om de tidligere medlemmer af ungdomsrådets og
ungdomsorganisationernes syn på sagen). Udsendelsen skal bidrage til at få flere til at møde op til mødet.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Katrine Nielsen
Bo Troensegaard
Kim Varde Christensen
Daniel Panduro Sandal

Peter Bangs Vej 150, st. 2000 Frederiksberg
Frederiksvej 41, 2000 Frederiksberg

3. Programplaner Nyheder (tværs):

Titel: Kritik af normeringer i daginstitutionerne

Tema: Forældreprotester af normeringerne i kommunens daginstitutioner har fået politikkerne i
kommunalbestyrelsen til at stille forslag om har hæve normeringerne. Men forslagene varierer og det kan
være vanskeligt at se finansieringen. De koster mindst 40 mio. kr. om året – skal de tages fra andre
velfærdsområder?
Deltagere: Forældre, forældrerepræsentanter, BUPL og politikkere fra kommunalbestyrelsen.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Rene Baard Steen
Jannie Dina Michelsen
Katrine Nielsen
Liselotte Fredholm

Peter Bangs Vej 150, st. 2000 Frederiksberg

4. Programplaner Nyheder (tværs):
Titel: Protester over ny Lokalplan
Tema: Frederiksberg kommunalbestyrelse står foran at skulle vedtage en ny lokalplan for den tidligere KVLgrund på Rolighedsvej. I den forbindelse har beboerne i området varslet demonstration foran rådhuset.
Interview med flere beboere og formanden for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.
Disse ønsker flere grønne områder på det østlige Frederiksberg. Udvalgsformanden for By og Miljøudvalget
(og evt. en oppositionspolitiker) interviewes om deres svar til demonstranterne.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Henning Holm
Kim Varde Christensen
Marian Hirschorn

Platanskellet 16, 2000 Frederiksberg

Programplaner Aktualitet
5. Programplaner aktualitet:
Titel: Et borgerbudget (1:5)
Tema: Som optakt til kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommunens budget for år 2020 (og 20121)
arbejder vi med at få borgere, organisationer og foreninger til at deltage i en debat om prioriteringer i
budgettet. Første udsendelse handler om kampen om ressourcerne, men også om ”kagens størrelse” er

givet. Det skal også indeholde en kort præsentation af hvad et budget for en kommune er, de bindinger der
er på det osv.
Deltagere: Kommunaldirektør Torben Kjærgaard og økonomichef Jesper Kragerup, Paneldebat mellem
forskellige organisationer (Lev, Handicapråd, ældreråd mm), som bl.a. konfronteres med syntetiserede
spørgsmål/problemer indsamlet fra borgere og andre organisationer. Efterfølgende programmer vil
behandle spørgsmål om kommunalt ansatte, økonomi- contra servicemål, de politiske partiers holdninger
mm.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Henning Holm
Kim Varde Christensen
Marian Hirschorn

Platanskellet 16, 2000 Frederiksberg

6. Programplaner aktualitet:
Titel: Hvad har Folkeskolereformen betydet for skolerne på Frederiksberg (1:2)
Tema: Frederiksbergs kommune implementerede folkeskolereformen i efteråret 2014. Hvad har det
betydet for børnenes hverdag, for familerne, for lærerne, for idrætsklubber, spejderne, rideklubber og alle
de andre fritidsaktiviteter børnene plejede at gå til? Programmet er opdelt i 2, første kigger på skolen
internt, mens den anden ser på konsekvenserne uden for skolen.
Deltagere: Inger Andersen direktør for Undervisning, formanden for Frederiksberg Lærerforening,
repræsentanter for skolebestyrelser, skoleelever, formanden for Frederiksberg Idrætsunion Michael
Christiansen og Michael Vindfeldt (A), formand for Undervisningsudvalget.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Kim Varde Christensen
Henning Riis
Daniel Panduro
7. Programplaner aktualitet:
Titel: Parkeringsproblemer (1:3)
Tema: Beboerne i de indre dele af Frederiksberg og i brokvartererne af København har ofte vanskeligt ved
at finde parkeringspladser nær deres bopæl. Hvad kan der gøres ved det? Udsendelsen er den af 3
udsendelser om dette emne. Dette første tage problemet op generelt, de andre tager fat på delproblemer.
Deltagere: Jan E. Jørgensen (V) formand for By- og Miljøudvalget på Frederiksberg, Gunvor Wibro (A)
medlem af By- og Miljø-udvalget. Kjeld Allan Larsen formand for Rådet for Bæredygtig Trafik og formanden

for Frederiksberg Handelsforening. Muligvis også en trafikplanlægger fra Frederiksberg Kommune (hvis de
må) og Ninna Hedeager Olsen By og Miljøborgmester i København (da mange af den der parkere på
Frederiksberg arbejder i København).
Location: Optages on location på Frederiksberg og i København, optagelser fra cirkulerende bil
Produktionsteam:
Poul Pedersen
Karsten Movang
Thyge Enevoldsen
Birgit Bau

Kastanievej 19.3. 1876 Frederiksberg C.
Dalgas Boulevard 58, 2000 Frederiksberg
Bülowsvej 11.3., 1870 Frederiksberg C.

8. Programplaner aktualitet:
Titel: Elbiler – hvor langt er vi
Tema: El-biler er ikke nær som populære (målt i salg) som i flere af vores nabolande og elbilsmarkedet i
Danmark er også blevet sat tilbage. Kan kommunerne gøre mere for at fremme brugen af el-biler.
Deltagere: Ivan Lund Petersen fra Miljøorganisationen Noah Trafik, Lærke Flader fra El-bil organisationen,
Jan E. Jørgensen, formand for By- og Miljøudvalget på Frederiksberg og Ninna Hedeager Olsen, Borgmester
i København.
Location: København og Frederiksberg
Produktionsteam
Michael Mammen

Lersø Park Alle ½63.1. 2100 København Ø.

John Brandes
Thyge Enevoldsen

Dalgas Boulevard 58, 2000 Frederiksberg

9. Programplaner aktualitet:
Titel: Byens boliger (1:3 1. udsendelse produceres som public access)
Tema: Der foregår mange spændende ting rundt i byens boligselskaber, især på energi og miljøområdet,
men udveksles erfaringerne? Eller er det et problem med at erfaringerne fra især andelsboliger ikke bruges
af private boligselskaber. Et handlingsorienteret program der spreder ideer om energirenoveringer, lokal
produktion af el (solceller). Mm.
Deltagere: Niels Johan Juhl-Nielsen (beboer i Frederiksberg Boligfond og grøn ildsjæl), Nørrebro Miljøpunkt
og eksempler fra boligrenoveringer på Nørrebro.
Location: Svømmehalskvarteret på Frederiksberg og Nørrebro.

Produktionsteam
Niels Johan Juhl-Nielsen
John Brandes
Mette Bang Larsen
Katrine Nielsen

Philip Schous Vej 20, 4.tv. 2000 Frederiksberg
Peter Bangs Vej 150, st. 2000 Frederiksberg

10. Programplaner aktualitet:
Titel: Valgudsendelse – lokal partilederrunde
Tema: Som optakt til Kommunalvalget i 2021 produceres (som det er traditionen) en partileder runde med
de lokale partiledere. Det er sædvanligvis en større produktion med flere kameraer. Er tidligere produceret
som ”Live on tape”, men forventes nu at kunne produceres live med live-streaming.
Deltagere: Lokale politikere.
Location: Frederiksberg Rådhus.
Produktionsteam
Kim Varde Christensen
Marian Hirschorn
Peter Marsling
Poul Pedersen

Kastanievej 19.3.tv. 1876 Frederiksberg

11. Programplaner aktualitet:
Titel: Klimatilpasning, skybrudsplan (1:2)
Tema: Københavns og Frederiksbergs kommuner arbejder på at udarbejde skybrudsplaner som kan sikre at
”monsterregn” ikke resultere i oversvømmelser som i juni 2011. I den første udsendelse handler det om
området omkring Åboulevarden og Ladegårdsåen. I en senere 2. del om Harrestrup Å-systemet og
Damhussøen.
Deltagere: Embedsmænd fra Københavns og Frederiksbergs tekniske forvaltning. Klimaforsker om nedbør.
Repræsentanter for foreningen for genåbning af Ladegårdsåen. Vox Pop om Ladegårdsåen. Som konsulent
er tilknyttet grafiker Inger Vedel.
Location: København og Frederiksberg
Produtionsteam
Marian Hirschorn
Poul Pedersen
Marianne Wiltrup
Konsulent Inger Vedel

Kastanievej 19.3.tv. 1876 Frederiksberg
Ny Hollændervej 19, st.tv. 2000 Frederiksberg
Dalgas Boulecvard 58, 1. 2000 Frederiksberg

12. Programplaner aktualitet:
Titel: Kvalitetsstandarder i ældreplejen
Tema: Har effektiviseringer og effektstyring af udgifterne til ældreplejen resulteret i forringelser i kvaliteten
af ældreplejen.
Deltagere: Formand for Ældrerådet, vox pop med ældre medborgere og 2 politikere der repræsenterer
henholdsvis flertal og opposition i kommunalbestyrelsen. Som konsulent er tilknyttet tidligere
ældrerådsformand Peter Frahm.
Location: Frederiksberg.
Produktionsteam
Rene Baard Steen
Henning Holm
Birgit Bau
Konsulent Peter Frahm

Platanskellet 16, 2000 Frederiksberg
Bülowsvej 11.3., 1870 Frederiksberg C.
Carit Etlars Vej 13, 4. th. 1814 Frederiksberg C

13. Programplaner aktualitet:
Titel: At føle sig som 2. rangs borger
Tema: Borgere med handicap føler sig ofte hårdere ramt end andre når kommunerne skærer ned. Det
generelle problem skærpes ifølge Lev-Frederiksberg i Frederiksberg Kommune af, at unge psykisk
udviklingshæmmede stillers dårligere i deres boligsituation. Sendes i forbindelse med åbningen af Betty ”,
bo-center for handicappede bag Nordens Plads.
Deltagere: Kirsten Bartroff formand for Lev-Frederiksberg, unge psykisk udviklingshæmmede, Karsten
Skawbo-Jensen (c), formand for socialudvalget)
Location: Frederiksberg, klubværelserne på Bakkegårdsvej, Frederiksberg Rådhus.
Produktionsteam
Peter Marsling
Poul Pedersen
Birgit Bau
Nicolas Johansen

Kastanievej 19.3.tv. 1876 Frederiksberg
Bülowsvej 11.3., 1870 Frederiksberg C.

14. Programplaner aktualitet
Titel: Diakonisse stiftelsen fortid, nutid og fremtid.

Medudgangspunkt i Diakonnissestiftelsens planer for et nyt sundhedshus og plejecenter trækkes der tråde
til stiftelsens historie nuværende funktion og dets fremtid. Et eksempel på kombination mellem aktualitet
og kultur programmer. Formålet at orientere f.eks. naboerne om byggeplaner mm.
Deltagere: Bestyrelse og personale fra Diakonissestiftelsen, samt naboer og evt. repræsentanter fra såvel
teknisk som sundheds forvaltningen i kommunen.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam
Bo Troensegaard

Frederiksvej 41, 2000 Frederiksberg

Poul Pedersen
Birgit Bau

Kastanievej 19.3.tv. 1876 Frederiksberg
Bülowsvej 11.3., 1870 Frederiksberg C.

Programplaner kultur:
15. Titel: Hotspottet på Bernhards Bangs Alle
Tema: Kommunen har etableret et nyt kultur- og idrætscenter på Bernhards Bangs Alle, med spillesteder
for unge, lokale til kampsport og på sigt en ny svømmehal. Hvad kan det bruges til og lever det op til
forventningerne.
Deltagere: Frederiksbergs kommunens fritidschef, Frederiksberg Jiu-jitsu klub (Palle Hansen),
Musikhøjskolen og bands der bruger øvelokalerne.
Location: Bernhards Bangs Alle 43.
Produktionsteam
Bo Troensegaard

Frederiksvej 41, 2000 Frederiksberg

Kim Varde Christensen

Johnna Fredskov

16. Programplaner Kultur:
Titel: Udsendelsen afhænger af de konkrete udstillinger på Frederiksberg Museer. Et eksempel kunne være:
Close Encounters i Mønsteds Hus udforsker Simon Løvind og Kassandra Wellendorf, hvad der sker når man
udfordrer og delvis udvisker grænsen mellem privat og offentligt rum, mellem blikke og kroppe og mellem
tilskuer og værk.
Tema: Hvad der sker når man udfordrer og delvis udvisker grænsen mellem privat og offentligt rum,
mellem blikke og kroppe og mellem tilskuer og værk. Præsentation af en udstilling med video, lyd og
sensorbaseret interaktion. Udstillingen præsenterer både solo værker af Kassandra Wellendorf og to

interaktive lyd- og videoværker udført i samarbejde med Simon Løvind, Sleeping Obstacles og Handmade
Memories.
Deltagere: Kunstnerne Kassandra Wellendorf og Simon Løvind.
Location: Frederiksberg.
Produktionsteam
Jannie Dina Michelsen
Henning Riis
Katrine Nielsen

Peter Bangs Vej 150, st. 2000 Frederiksberg

17. Programplaner kultur
Titel: Gamle virksomheder på Frederiksberg (2:3) Nilfisk, motorcykler og støvsugere
Tema: Historisk program om arbejdet på Nilfisk’s fabrikker på Frederiksberg.
Deltagere: Tidligere arbejdere på fabrikkerne fundet gennem omtale og annoncer i lokalavisen (pt. har 5
meldt sig). Tidligere er der produceret et program om Den Kongelige Porcelæns fabrik. Den tredje forventes
at blive om Nordisk Kabel og Tråd. De tidligere ansatte inddrages i planlægningen af programmerne. Som
konsulent er tilknyttet historikker Christian Gorm Hansen.
Location: De gamle fabriksbygninger på Peter Bangs Vej på Frederiksberg.
Produktionsteam
Birgit Bau

Bülowsvej 11.3.th. 1870 Frederiksberg C.

Marian Hirschorn

Bo Troensegaard
Konsulent:

Frederiksvej 41, 2000 Frederiksberg

Christian Gorm Hansen
18. Programplaner kultur:
Titel: Musik i børnehøjde (2:2)
Tema: Frederiksberg Musikskole har et bredt udbud til børn og unge. Hvad sker der, hvad kræver det for at
være med mm. Der er ikke tale om en musikudsendelse men musikeksempler flettes ind mellem
interviews.
Deltagere: Leder, lærere og elever fra Musikskolen samt Nikolaj Bøgh formand for Frederiksberg
Kommunes Kultur- og fritidsudvalg. Som konsulent er tilknyttet filmproducent Peter Christensen.

Location: Frederiksberg Musikskole.

Produktionsteam
Henning Riis
Michael Mammen
Jannie Dina Michelsen
Konsulent
Peter Christensen

Lersø Park Alle 163.1. 2100 København Ø

Programplaner Musik
19. Programplaner musik:
Titel: Årets Frederiksberg talent
Tema: Hver år kåre Frederiksberg Kommune Årets kunstner og Året talent. Det er ofte studerende fra
Musikhøjskolen der kommer i betragtning og med udgangspunkt her i producerer vi en udsendelse med
glimt fra koncerten i anledning af prisuddelingen. Formålet er at promomere talentet. Vi producere ellers
ikke egentlige musikprogrammer.
Deltagere: Studerende fra Musikhøjskolen og Musikkonservatoriet.
Location: Frederiksberg Rådhus og det tidligere radiohus (bedre lyd).
Produktionsteam
John Brandes
Henning Riis
Karsten Movang

Programplaner Andet
20. Programplaner andet:
Titel: Public Access
Tema: Vi prioritere højt at inddrage lokale borgere på Frederiksberg i produktionen af udsendelser, under
kategorien public access. Disse udsendelser kan falde uden for de kategorier som er brugt oven for. Et
eksempel kunne være naturudsendelser med fokus på biodiversiteten, eller manglen på samme, på
Frederiksberg.
Deltagere: Repræsentanter grønne organisationer på Frederiksberg, fx har lokale medlemmer af
naturfredningsforeningen og botanisk forening udtrykt interesse for at pruducere en række udsendelser
med det tema i 2020.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam

Marrianne Wiltrup
Eivind Henriksen
Kim Varde Christensen

Ny Hollændervej 19, st.tv. 2000 Frederiksberg
Falkoner Alle 45, 2000 Frederiksberg

21. Programplaner andet:
Titel: Kulturelle barrierer er til at gennembryde (1:2)
Tema: Integrationsrådet på Frederiksberg afholder hvert år en integrationsdag på Frederiksberg med
aktiviteter i Rådhushallen og på Frederiksberg Rådhusplads. For at øge opmærksomheden på dagen (og øge
antallet af besøgene) har vi aftalt med repræsentanter for integrationsrådet at sende en optaktsudsendelse
om integrationsrådets arbejde og planerne for dagen. Samtidigt er der i marts 2020 nyvalg til
integrationsrådet En efterfølgende udsendelse går mere direkte på valget.
Deltagere: Udsendelsen produceret af medlemmer af integrationsrådet med hjælp fra Frederiksberg Lokaltv. Desuden medvirker repræsentanter for foreninger og klubber.
Location: Frederiksberg
Produktionsteam:
Marian Hirschorn
Henning Riis

