
WorkshoPs

WorkshoPs
VARMEMEsTER-

kLIPNING – sTEdLIGHEd
OG MødEsTEdER  

Workshoppen fokuserer på boligområdernes planlægning 
og udearealernes betydning for beboernes trivsel, identitet og 

tilhørsforhold. Vi træder et skridt tilbage og ser på hvilke drømme, 
idealer og natursyn, der lå bag planlægningen. Vi ser på nogle af de 
nutidige undersøgelser, der er lavet om menneskers forhold til deres 
sted - og et skridt frem i forhold til de trends, der er i samfundet og 
den indflydelse de kan få på fremtidens udearealer i boligområder.  

I workshoppen arbejder deltagerne sammen om at skabe nogle 
’ekstremscenarier’ og de drøfter de drivkræfter, der kan skabe de 

konkrete forandringer. Bemærk at der er plads til max. 25-30 
deltagere i workshoppen og dørene lukkes, når der er fuldt hus.

hvem: 
Kompetenceleder og studielektor, 

cand. polyt. Anne Mette Boye, 
Arkitektskolen Århus. 

hvor: 
Salon 1 og 2 

dE uNGE PÅ 
kANTEN  

Denne workshop handler om 
arbejdet med at inkludere og skabe 

demokratisk deltagelse blandt udsatte unge i 
boligområderne. Workshoppen sætter igennem 

en blanding af oplæg og dialog fokus på 
alternative metoder og nye tilgange i arbejdet med 

»de unge på kanten« i udsatte boligområder.

hvem: 
Ph.d. studerende Mette Bladt, RUC og 

ungekoordinator Søren Løkke, 
Partnerskabet Urbanplanen, 3B.

hvor: 
Plenum

CO-CREATOR  
– sPIL OM 

sAMARBEjdsdREVET 
INNOVATION   

Tværgående udviklingsprojekter stiller store krav til 
projektledere. På workshoppen skal I sammen håndtere 
forskelligheden i et projekt og udnytte dens styrker bedst 
muligt. Deltagerne bliver kastet ud i et innovations – og 

læringsspil. Ved at inddrage mange forskellige aktører skaber 
man et stærkt fundament for innovation, men samtidig indbyder 
man til konflikter, forventningsuoverensstemmelser og banale 
men fatale misforståelser. CO-CREATOR formidler den nyeste 

forskning indenfor tværgående innovation og er udviklet 
sammen med de førende danske forskere på feltet. 

hvem: 
Povl Gad, Gametools.

hvor: 
Sal L

RuNdE 1  kl. 10-11.30
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WorkshoPs

FOREByGGELsE 
AF BANdERELATERET 

kRIMINALITET   
banderelaterede konflikter spiller en stor rolle 
i debatten om de udsatte boligområder. men 

hvem er de involverede parter, og hvilken rolle har 
vi som boligsociale medarbejdere i at forebygge og 
håndtere bandekriminalitet? Hvad er snitfladerne 

mellem kommune, politi og den boligsociale indsats? 
Workshoppen giver deltagerne mulighed for at blive 
mere skarpe på, hvilken rolle lokalsamfundet spiller i 

forebyggelsen af banderelateret kriminalitet.

hvem: 
Søren Lerche, 

underviser på Grundtvigs Højskole
hvor: 

Salon 22 +23

LIGHEd I suNdHEd 
Workshoppen kommer med to bud på hvordan 

kommuner, boligorganisationer, frivillige foreninger 
og borgere arbejder sammen for at øge ligheden i 

sundheden i boligområderne. Hvordan kan kommuner 
skabe de gode rammer for en reel borgerinvolvering, 

som skaber engagement hos borgere, og som kan sikre en 
langsigtet forankring af indsatserne til sundhedsfremme? 

Hvor giver det mening for kommuner og boligsociale 
medarbejdere at samarbejde i forebyggelses- og 

sundhedsindsatsen? 

hvem: 
Projektleder Mads Borgstrøm-Hansen, 

Sundhedsværkstedet Øst, Aalborg Kommune. 
Koordinator Ingunn S. Jacobsen, Sund By, 

Horsens Kommune og
Poul Erik Skov-Hansen, projektleder, 

Imagine Horsens. 
sted: 

Salon 20 +21

TIPs TIL dET GOdE 
NGO sAMARBEjdE  

Mange af de store NGO’ere i Danmark tænder 
på samarbejdet med boligsociale medarbejdere, der 

har deres kontakt – og relationsarbejde i orden 
blandt beboerne i boligområdet. Workshoppen giver dig en 

mulighed for at drøfte dine erfaringer med og få inspiration til 
samarbejde med NGO’er på tværs af helhedsplanerne. 

Vi tager afsæt i samarbejdet mellem Red Barnet og den boligsociale 
helhedsplan i Akacieparken. Samarbejdet har medført konkrete 

aktiviteter, en formaliseret partnerskabsaftale og en hel del erfaringer 
om de muligheder og udfordringer, der opstår undervejs især i 
forhold til hvordan NGO’ens ressourcer og de lokale ressourcer 
kobles bedst muligt. Workshoppen er en blanding af oplæg og 

erfaringsudveksling på tværs af helhedsplanerne. 

hvem: 
Projektleder Gert Korvig og 

forældrekoordinator Nahid Yazdanyar, 
Akacieparken på vej, Lejerbo.  

hvor: 
Sal K

RuNdE 1  kl. 10-11.30
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dIGITAL 

sTORyTELLING    
’Den korteste afstand mellem to mennesker

er en historie - hands-on øvelser i en  
’co-storytelling-creation’ proces’.

Der findes mange metoder til borgerinddragelse, men 
hvordan skaber vi en egentlig dialog med beboerne, 

og hvordan fastholder vi dem som aktive medspillere på 
en involverende og kreativ måde? Workshoppen giver en 

introduktion til digital storytelling. Du kommer til at opleve 
og afprøve kreative metoder til, hvordan historier skaber en 
fælles følelse af identitet for beboerne i et boligområde. Du 

vil endvidere få inspiration til, hvordan digital storytelling 
kan skabe nærværende samt involverende projekter til 

vidensdeling og medborgerskab.

hvem: 
Nikoline Lohmann, Digital Storylab

hvor: 
Salon 1 og 2 

kICk-OFF 
AF NETVæRk FOR 

FæLLEssEkRETARIATER    
Workshoppen er forbeholdt ledere af fælles 

– og områdesekretariater 
På kick-off’et skaber deltagerne sammen rammerne 
for et netværk for vidensdeling mellem fælles – og 

områdesekretariaterne. Netværket kan vælge at fokusere på 
temaer som eksempelvis social innovation, metodeudvikling, 

beboerdemokrati, kommunikation og samarbejdsformer mellem 
boligorganisationer, helhedsplaner og kommunerne. 

Ideen er, at der afholdes møder ca. to gange om året. På 
workshoppen aftales videre forløb og rammer for aktiviteterne 

i netværket og der tages en første runde i forhold til 
erfaringsudveksling på tværs. 

hvem: 
Karen Sommer, BolivVejle og Bertil Mahs, 

Boligsocialt Fællessekretariat Århus.
hvor: 

Plenum

RuNdE 2  kl. 11.30-13.00

CO-CREATOR 
– sPIL OM 

sAMARBEjdsdREVET 
INNOVATION 

Tværgående udviklingsprojekter stiller store krav 
til projektledere. På workshoppen skal I sammen  

håndtere forskelligheden i et projekt og udnytte dens  
styrker bedst muligt. Deltagerne bliver kastet ud i  

et innovations – og læringsspil. Ved at inddrage mange 
forskellige aktører skaber man et stærkt fundament  

for innovation, men samtidig indbyder man til konflikter, 
forventningsuoverensstemmelser og banale men fatale 

misforståelser. CO-CREATOR formidler den nyeste forskning 
indenfor tværgående innovation og er udviklet sammen 

med de førende danske forskere på feltet. 

hvem: 
Povl Gad, Gametools. 

hvor: 
Sal L



RuNdE 2  kl. 11.30-13.00
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TINGBjERG 

PARTNERskAB – EN 
HELHEdsORIENTERET OG 

EFFEkTIV TRyGHEdsINdsATs 
Deltagerne vil i grupper arbejde med at udvikle en handleplan 

for etablering af et konkret partnerskab om tryghed med 
udgangspunkt i deres egen virkelighed. Efter et oplæg om 

erfaringer fra Tingbjerg deles deltagerne i grupper af 6-7 personer. 
De skal hver især overveje, hvorfor de er interesseret i at indgå et 
partnerskab. Herefter udvælges en af deltagernes partnerskab og 

gruppen udarbejder i fællesskab en handleplan. Workshoppen 
afsluttes med en fælles opsamling.  

hvem: 
Projektleder Margrethe Clausager, den boligsociale 

indsats i Tingbjerg og Ingeborg Degn, Center for 
Sikker By, Københavns Kommune

sted: 
Sal K

INddRAGELsE OG 
MEdskABELsE – BøRN 

OG uNGE ByGGER sELV dEREs 
NyE kVARTERPARk   

De senere år har den boligsociale indsats i Charlottekvarteret 
i Tåstrup udviklet metoder til medskabelse og deltagelse i 

boligområdet. Med tiden er opstået en samarbejdskultur og 
tradition for deltagelse i kreative udviklingsprocesser blandt 

beboere, institutioner og det lokale erhvervsliv. I workshoppen  
vil det boligsociale projekt vise konkrete eksempler på,  
hvordan de arbejder med co-creation som oplæg til en  

fælles refleksion over potentialer og udfordringer i arbejdet  
med medskabelse i by- og boligområder. 

hvem: 
Boligsociale medarbejdere Anders Hagedorn og 

Martin R. Madsen, Charlottekvarteret og 
Ph.d. studerende Marting Frandsen, RUC    

hvor: 
Salon 22 +23

LEkTIER 
ONLINE

online er et udviklingsprojekt finansieret af 
satspuljemidler frem til og med 2014. projektet 

er styret af en gruppe bestående af repræsentanter 
fra ministeriet for børn og Undervisning, Kulturstyrelsen 

samt Statsbiblioteket. Statsbiblioteket er ansvarligt 
for projektledelse og gennemførelse. projektet har været 

i gang siden juni 2009 og er organisatorisk forankret 
på Statsbiblioteket. målgruppen for lektiehjælpen er 

folkeskoleelever fra 6. – 10. klasse. lektier online har ca. 
10.000 brugere, er åbent 5 dage ugentlig og har +250 frivillige 

lektiehjælpere, der hver uge hjælper over 300 skoleelever.  
Workshoppen er en blanding af oplæg og debat og du kan her 

få mere viden om, hvordan lektier online fungerer i praksis 
som et tilbud til unge i dit boligområde.  

 
hvem: 

Anne Vest Hansen og Anders Taylor Hansen, 
Statsbiblioteket 

hvor: 
Salon 20 +21


