
 
 

 

Aktionsforløbet gennemføres to gange 

Rekruttering til runde 1 og indledende snakke med de udvalgte 7 kommuner: 30. + 31. aug. 2018 

Aktionslæringsrunde 1: 27. sept. og 4. dec. 2018 + 14. marts og 20. juni 2019 

Justering af aktionslæringsforløbet og rekruttering til runde 2 samt indledende snakke med de 

udvalgte 7 kommuner: frem til ultimo august 2019 

Aktionslæringsrunde 2: Sept. 2019 – juni 2020 

Afslutning, evaluering og konference: frem til ultimo december 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelse til første workshop: Endelig mobilisering af kommunens aktionslæringsgruppe, ideelt 

set bestående af faggrupper på tværs af forvaltninger, boligsocial medarbejder, 

helhedsplansmedarbejder, beboerrepræsentant, frivillige, ildsjæle, samråd, borgerforeninger og/eller 

andre personer fra lokalområdet. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 
 

Opstart 

Inden runde 2 til-

passes forløbet på 

baggrund af erfarin-

ger fra runde 1. 

 

Individuelle virtuelle opstartsmøder mellem 

aktionslæringsgrupperne fra hver kommune, Sund By Netværket 

og facilitatorerne (á 1½ times varighed pr. kommune).  

o Endelig afklaring af forløb og roller 

o Plan for sammensætning og mobilisering af ressourcer i 

lokalområdet. 

Byens Rum – livet mellem husene 

 

 

Fase 1:  

At gøre sig åben for 

byens mikro-liv og at 

række ud til 

hinanden på tværs. 

Workshop 1 (27. sept. 2018): Fælles sprog og ramme for projektet 

o Undervisning af aktionslæringsgrupperne i den 

fælles ramme for projektet "Liveable cities" 

o Introduktion til The Place Standard model 

o Hvordan ledes der sammen med borgeren? Fokus på 

metoder til sam-skabelse – og tværfaglig 

ressourcemobilisering.  

o Samtaler om, hvordan deltagerne kan og vil 

engagere sig i forhold til processen. 

Mødested: Hos én af de deltagende kommuner med besøg i det 

involverede lokalområde – workshoppen kunne fx holdes i 

fælleshuse, forsamlingshuse, medborgerhuse, skoler, haller mv.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2:  

"The Place 

Standard Model"  

- afprøvning, 

udbytte og 

udvikling af 

levende 

begivenheder 

sammen. 

Workshop 2 (4. Dec. 2018): The Place Standard Model 

o Undervisning i, mini-afprøvning af og tilpasning af lokalt 

projekt-design på baggrund af The Place Standard Model  

o Lokale erfaringer med The Place Standard Model fra Skotland 

og Sydhavnen 

o Danske erfaringer fra byer, lokalområder og lokale 

boligområder med "Liveable cities".   

Mødested: Hos én af de deltagende kommuner med besøg i det 

involverede lokalområde – workshoppen kunne fx holdes i fælleshuse, 

forsamlingshuse, medborgerhuse, skoler, haller mv. 

 

Aktion 1:  

o Inddragelse af borgere i aktionslæringsgrupperne 

o Inddragelse af andre relevante aktører i aktionslæringsgrupperne 

o Første afsøgende vandretur i det lokale områder med dialoger om stedet, borgere, 

ressourcerne og om udfordringer og muligheder og potentialer i de lokale områder 

o Evt. opretter Sund By Netværket en Facebook gruppe, hvor kommunerne kan dele 

viden om Liveable Cities og tværfagligt samarbejde. 

 

Aktion 2:  

o Borgerrettet - kortlægning af lokalområderne vha. "The Place Standard Model".  

o Videreudvikling af de borgerrettede aktiviteter -   

o Dialoger om hvilke nye handlinger og tværfaglige koblinger, der kan være 

relevante. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3:  

Samskabte 

prototyper på 

mulige lokale 

aktioner, der 

giver os lyst til 

”at blomstre” 

med byen. 

 

Workshop 3 (14. marts 2019): Design og skabelse af borgerrettede 

aktiviteter 

o Opsamling og præsentation af kortlægningerne 

o Præsentation af lokale bud på nye aktiviteter med 

udgangspunkt i kortlægningerne 

o Inspiration til design og skabelse af nye mulige lokale 

aktiviteter 

o Samskabelse – med og for borgeren 

o Diskussion af muligheder og udfordringer ved brug af 

The Place Standard Model. 

Mødested: Hos én af de deltagende kommuner med besøg i det 

involverede lokalområde – workshoppen kunne fx holdes i fælleshuse, 

forsamlingshuse, medborgerhuse, skoler, haller mv. 

 

 

 

Lokal sparring på aktionen/erne:  

o Opfølgende tlf.samtaler med hver aktionslæringsgruppe fra facilitatorer 

o Sparring, input og ideer til de borgerrettede aktiviteter  

o Sikring af aktiviteternes målopfyldelse. 

  

 

Aktion 3:  

o Borgerrettede pototyper af aktioner  

o Bud på konkret handling med udgangspunkt i kortlægningen 

o Inddragelse af aktører/borgere ift. udvikling af det konkrete og borgerrettede 

projekter. 

 

Lokal sparring på aktionen/erne:  

o Opfølgende tlf.samtaler med hver aktionslæringsgruppe fra facilitatorer 

o Sparring, input og ideer til de borgerrettede aktiviteter  

o Sikring af aktiviteternes målopfyldelse. 



 
 

 

 

 

 

 

Aktion 4:  

o Nye borgerrettede aktioner får liv 

o Opfølgning på aktioner 

o Involvering af flere borgere  

o Forankring af aktionerne. 

 

 

Fase 4:  

Lokal og 

borgernær 

evaluering – 

prototyperne 

afprøves, 

udvikles og 

gives liv 

sammen med 

andre. 

 

Workshop 4 (20. juni 2019): Præsentation og evaluering 

o Præsentation af de lokale borgerettede aktiviteter og 

foreløbige resultater 

o Samskabende evaluering tæt på borgerne 

o Muligt nyt liv får lov at blomstre 

o Input til tilpasning af brug af The Place Standard Model i 

Danmark. 

Mødested: Hos én af de deltagende kommuner med besøg i det 

involverede lokalområde – workshoppen kunne fx holdes i fælleshuse, 

forsamlingshuse, medborgerhuse, skoler, haller mv. 


