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FÆLLES-SKABELSE
AF NATURENS “UDERUM” PÅ
TVÆRS AF ROLLER, SILOER OG
GRÆNSER
”Tør du at skabe sammen med andre…..?”

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samfundsdiagnose: Samskabelses-samfundet
Velfærdsopgaven ændrer sig: Merværdi i hvert eneste skridt
Naturens Rige fra simpel styring til transformativ styring
Hvordan skabe mod til at skabe naturen som et ”uderum” sammen med
andre?
Eksperimenter med at gøre og mærke velfærd
En metode til naturen som et fællesskabt ”uderum”
Velfærdsnær evaluering: Data der kan mærkes, gøres og åbne op for nye
velfærds-stier på tværs

Samskabelsessamfundet

Nye problematikker kræver nye svar
•
Skoler er blevet ‘testing-zones’
•
Kløfter mellem uddannelser= svære overgange
•
Ensomhed både blandt unge og ældre
•
Udsatte (fx mænd)
•
Fraflytning fra landområder
•
Digitalisering skaber ‘kolde kroppe’
•
Robotter overtager vores arbejde
•
Manglende tillid til viden/videnskab
•
Politikerlede/demokratisk underskud
•
Flygtninge-krise
•
Klima-krise
•
Arbejdsliv skaber stress
•
Livsstils-sygedomme
•
Vi skaber mere af det samme (fravær af innovation)
*************************
Problematikkerne har ikke én men flere årsager fx styrings-krise. Vi har skabt et raffineret kontrol og overvågnings-samfundet
(Foucault). Det hjalp os i det industrielle sammenfund, men nu kan det ikke skabe merværdi:
•
Opdelinger og kategoriseringer af ressourcer
•
Mål-styring, der ikke kan se og lede på dybere erfaringer og forbindelse til lokale steder
•
Adskillelse af krop og hjerne
•
Adskillelse af teori og praksis
•
Styring på afstand skaber selv-kontrollerende medarbejdere og borgere, der lever op til forventningerne og som ikke kan
skabe nye veje og løsninger
•
Social fantasi er blevet udgrænset

Rettighed, ydelse og velfærdskvalitet
Rettigheds
organisation

Serviceorganisation

Superviserende
organisation

Organisationen som et
skabende fællesskab

Værdi

At sikre lige
rettigheder

At sikre den
gode service
(Offentlig
værdi)

At coache

At skabe nye mentale og fysiske
stier sammen på tværs af roller,
siloer og grænser
(offentlig værdiskabelse)

Midlet

Jura

Produktion

Samtalen

MELLEMRUMMENE MELLEM
VORES INSTITUTIONER FX
Fællesskabelse af
Naturen
Byrummet

Organisering

Regler, rutiner

Produktionskæde

Superviserende
teams

Velfærdsaktioner, der skaber
Kvaliteter, der igen skaber nye
kvaliteter

Medarbejd
erens
opgave

Udførsel

Giver/modtager

Refleksioner
over
velfærd/sundhed

Inflexions
- Virkelig følt velfærd

Borgeren

En undersåt

En passiv
borger

En dialog partner

Velfærds-artister

NPM fokusering
gennem tal, modeller og mål

NPG
netværk og
samskabelse
gennem dialog

Public
Entrepreneurship
Fællesskabelse gennem
kunst, kultur og natur

Samskabelsessamfundet
Rene deltagelsesformer, fælles oplevet velfærd og nye velfærdsstier på tværs

New Public
Management

Velfærd som ”output”
Repræsentationer af
virkeligheden
Tal
Modeller
Mål
De muliggør kontrol og
magt på distance
ET TODIMENSIONELT RUM
Der skaber mere kontrol

New Public
Governance

Velfærd som kommunikation
Netværksrelationer,
der bliver til gennem
kommunikation og dialog
og kommunikation
Kommunikation muliggør
selvledelse og anknytning
Der forhandles om ressourcer
ET SPROGLIGT RUM
Der skaber flere samtaler

Samskabelsessamfundet

Velfærd er: Sensationer
Virkelig følte oplevelser af
velfærd imellem os. Vi gør
og mærker velfærd.
Ressourcer er foranderlige
ET SANSELIGT
‘ATMOSFERISK’ RUM.
En begivenhed,
der skaber flere nye
begivenheder (værdiskabende
platform)

Velfærdsorganisationen som en serie af
fællesskabte begivenheder
Velfærdsbegivenheder hvor velfærden kan
mærkes og gøres sammen
gøder jorden for lysten til flere begivenheder

Engelsk hold
for seniorer

Tværfagligt eksperiment om en opgave

Rolle

Rolle

Fælles-skabelse

Affektive relationer på tværs
af fagsiloer og grænser
Rolle

Rolle
Rolle

Engelsk hold
bliver til café,
Hvor der nydes
English Breakfast
and the.

Dét vi skaber sammen i hvert eneste skridt, skaber VÆRDIOVERSKUD

Zoom ind på den sanselige og mærkbare viden
- her gødes lysten og drivkraften til nye livgivende skridt
Performance
Management
Teknologier som:
Præstationsmålinger
Benchmarking
Budgetter
Er designet til at lede på:
Resultater
Performance
Vi bliver til som nogen,
der kontrollerer os selv og
andre på distance

Social
teknologier
Teknologier som eksempelvis:
Arkitektur
Skolerum
Byrum
Samtaler
Er designet til at lede på:
Meningsskabelse
Selvforhold/selvledelse
(Kognitive) Processer
Vi bliver til som nogen, der konstant reflektere over, det
der lige var.

Mærkbare og fællesskabte handlinger i praksis
Teknologier som eksempelvis: Vandreturer, byhaver, kunst aktiviteter, digternes hus,
fællesskabte legepladser,
samskabelse er designet til at lede på: velfærd som et levende potential man kan gøre og
mærke sammen. Velfærd er i bevægelse og gror indefra vores erfaringer. Gennem disse former
for velfærd bliver vi til som ‘rene deltagere’, der handler nu.
Det handler om ledelse af det, der endnu ikke er blevet sat ord og mål på. Hvis der er noget
der er nyt og innovativt, er det, når der endnu ikke er sat ord på

Sund By Netværket

NATURENS RIGE:
NATUREN SOM ET FÆLLES-SKABT
”UDERUM”

Naturens Rige
Hvordan kan vi skabe mere værdi sammen?
Målgrupperne er forskellige fra kommune til kommune (stressramte, udsatte,
alle borgere, børn/bedsteforældre og lokale deltagere mm)
I projektet Naturens Rige undersøger vi med afsæt i tværfaglige teams
(landskabsarkitekter, sundhedsprofessionelle, HR konsulenter, frivillige
konsulenter), hvordan hybride blandinger af aktiviteter, natur, lokalt sted kan:
•
•
•
•
•

Skabe livsmod
Forbundenhed
”Stærke relationer” på tværs af generationer
Sundhedsfremmende relationer på tværs af roller, siloer og organisationer
Tilknytning til/ansvar for naturen

Naturens Rige
Et projekt der vil lægge nye lag til simpel styring

Et behov

En aktivitet

En effekt for
en målgruppe

Fællesskabelse af naturens ”uderum”
Behovet/opgaven
reformuleres,
så vi kan dele
det mellem os
Fx ensomme og udsatte,
som en passiv målgruppe,
reformuleres til i stede at
tage udgangspunkt i:
Hvordan kan vi skabe
aktiviteter sammen, der kan
styrke vores allesammens
sanselige viden og således,
at den viden kan få os alle til
at handle kvalitativt bedre

En fælles skabt aktivitet
i/med naturen
Når opgaven bliver fælles,
ændres vores adfærd
således, at vi går til kanten
af vores formelle roller + vi
bidrager med al vores viden
sammen med andre
(samskabelse)

En effekt
Naturens rum bliver både et
fysisk "uderum" og et
"mentalt og socialt
inderum", som alle
deltagerne former og
omformer

Når naturen bliver et fællesskabt ”uderum” peger pilen ikke kun mod borgeren.
Den fagprofessionelle får fx også en mulighed for at transformere sin rolle og blive en
smule anderledes end da hun kom

Fællesskabelse skaber en kvalitativ merværdi
o
Byplanlægger
Viden om
opbygning af
uderum

o
Kulturmedarbejder

Sundhedsmedarbejder

Viden om
kulturelle
processer

Viden om konkrete
uderumsaktiviteter

Natur

o

Velfærd = Mental
sundhed

Borgeren
Ukendt aktør

o

Viden om sig
selv/det lokale
område

o

Individuel: En oplevelse af en
kvalitativ bedre velfærd gennem
naturaktiviteter (’at sætte sig fri fra
rigide forventningsstrukturer’)
Social: En lokal sammenhængskraft
gennem naturaktiviteter
Økonomisk: Det lokale urbane
naturområde bliver mere attraktivt
gennem naturaktiviteter
Organisatorisk: Erfaringerne med at
bruge aktiviteter i naturen til at styrke
det tværfaglige arbejde kan bruges i
forhold til andre områder.
Naturen: Aktiviteterne skaber en
bevidsthed om naturen, der gør, at vi
forholder os mere bæredygtigt til den,
og interagerer med den frem for styre
den.

Mental sundhed bliver forstået som det at færdes vel. Det bliver et verbum. Noget vi gør sammen.
At færdes vel betyder også, at vi skaber vejen imens vi går sammen.

Fælles-skabelse:
Seismografisk Lederskab
der ser kvaliteter og muligheder i nuet
Vores rolle bliver ikke længere kun defineret af den formelle organisation. Den bliver sat i bevægelse
sammen med de andre fagprofessionelle deltagere, borgere, det lokale og specifikke stede mm. Vi skal
sammen synliggøre, mobilisere og aktivere ressourcer.
•
•
•
•
•
•

Sammen skal vi være opmærksom på kvaliteterne på det lokale sted (skoven, engen, parken, m.m.).
Sammen skal vi være opmærksom på egne og andres deltageres oplevelser af at færdes vel.
Sammen skal vi være opmærksom på at bringe egen og andres viden i spil.
Sammen skal vi være opmærksom på, hvilke aktiviteter der er brug for.
Sammen skal vi være opmærksom på, hvordan disse aktiviteter kan blive kvalitativt bedre i næste
skridt.
Sammen skal vi være opmærksom på, hvordan aktiviteterne kan invitere andre ind og/eller spredes
til nye steder.

Entreprenørskab bliver en social proces: Det bliver at være sammen om skabe nye sociale og fysiske
velfærds-stier imens vi går sammen.

Seismografisk
Lederskab
”Vi arbejder sammen om, hvad der virker
i forhold til vores aktiviteter ude i
naturen. Vi er på jagt efter, hvad der
tiltrækker folk og får dem til at blive og
ikke bare hoppe op på sin knallert og køre
hjem i sin carport og aldrig komme igen.
Er det naturen, er det det sociale, er det
maden eller stedet. Sammen undersøger
vi den oplevelse af kvalitet, som vi er
sammen om at skabe. Det gør vi, fordi vi
hele tiden vil styrke den kvalitet”
En frivillig, der arrangerer vandrerturer og fysisk
aktivitet i naturen fra Ringkjøbing Skjern Kommune.
Han fortæller om, hvad han er blevet opmærksom
på i forbindelse med projektet.

Seismografisk Lederskab

Team:
Et lederskab
Enhed
Konsensus
Beslutning

Fælles-skabelse
Alle tager lederskabet på sig
Vedvarende og formskiftende processer
Stærkere og dybere relationer på tværs af
roller, siloer og grænser
Generøsitet
Oplevelse af at høre til det lokale sted

- det er disse elementer, der skal skabe de
lederskaber, der muliggør stabilitet,
når formelle regler, jura, instrukser mm ikke
længere, er dem, der primært styrer, kontrollerer
og overvåger rammerne

Fællesskabelse af naturens ”uderum”
Det handler om, at vi sammen kan skabe betingelserne
for, at vi tør at give slip på de rutiner, vaner, forestillinger
og forventninger, der begrænser vores eget og andres
handlerum – og at vi tør mærke vores længsel efter at
forbinde os med hinanden og med den lokale natur
Vi nedbryder rigide roller og skaber nye skridt imens vi
glemmer os selv en lille smule i den kreative proces

Forskellige måder at involvere på og at facilitere
modet til at mødes på mere åbne og sanselige måder
Foranderlige deltagere

Målgruppen og stedet
er kendt, men der
eksperimenteres med
hvordan man kan
involvere

At gro fællesskaber
gennem mange lokale
aktører, der mødes i
naturen, og
derigennem tager
ansvar for nye
(mentale og fysiske)
velfærdsstier

Uforanderlige
aktiviteter

Foranderlige
aktiviteter
Opbyggende tilgang
Målstyret

Stedet er kendt
Målgruppen er kendt
Effekten er forventet

Kommunen designer
workshops til borgere,
som derefter kan
forbedres og med
håb om at borgerne
begynder at tage over

Uforanderlige deltagere

NATUR BEGREB
- AT KUNNE ÅBNE SIG OP FOR NATUREN OG INTERAGERE
MED DEN STYRKER VORES KAPACITET TIL AT STÅ I DET ÅBNE

Forskellige tilgange til urban natur

Smart Cities – vi kan styre naturen og
mennesker
Hvordan kan vi skabe smarte løsninger, der kan
styre det uperfekte menneske?

Liveable Cities – vi kan skabe levende byer
Hvordan kan vi hjælpe bogere til at tage ejerskab for
deres lokale sted?
Hvordan kan vi skabe netværk, hvor både det vertikale og
det horisontale mødes?
Hvordan kan vi blive lidt anderledes end da vi kom?
Hvordan kan vi iagttage os selv fra ”planetens” perspektiv
i stedet for fra en mere begrænset organisations
perspektiv?

At styre den urbane natur
på distance
Versus
At interagere med naturen
og derigennem få ny
viden

To create flourishing relations and sense of belonging in the urban nature, while we are
walking together. This is not about controlling nature but about interacting and co-creating
with it.

Naturen berører os – og inspirerer os til at blødgøre vores roller
Der er et potentiale ved at kunne
se sig selv gennem naturens
kvaliteter, viberationer og
stemninger:
Vi bliver til som rene deltagere.
Vi kan sætte os en smule mere fri
fra rigide strukturer
Vi kan blomstre som mennesker
Den sanselige og affektive viden
sætter os i bevægelse mellem det,
der er (det aktuelle) og det, der er
lige ved at blive til (det potentielle.
”Mirror-seeing versus movementseeing”

To sense the world – and the urban nature – and to
experience one self in ’movement’ (be interpellated through
one role)
Welfare is not a ”service” designed by the municipality. It is an
experience we are having together.
We learn to be attuned to the quality of the relation. We learn
that qualities are like the skies, they are different and they are
in motion.

…....HVORDAN INSPIRERE ANDRE TIL AT GØRE NATUREN
TIL ET FÆLLES-SKABT UDERUM?

FORSKNING SOM FÆLLESSKABTE
AKTIONER I/MED NATURENS
”UDERUM”

En skabende og eksperimenterende forskning
(Research as Creation)
Eksperimenter der forsøger at få deltagerne til at gå på kanten af deres formelle rolle
Eksperimenter der forsøger at skabe lyst til at skabe og gøre velfærd sammen
Eksperimenter der arbejder mere de ‘dybere’ erfaringslag af velfærd:
Arbejde med ‘mikro-aktioner og oplevelser’
Eksperimenter der arbejder med velfærd i NU’et
Eksperimenter der tager udgangspunkt i at kvalitet og dybe i relationerne
skaber mere kvalitet
Eksperimenter med/i naturen
Sammenhørighed
i hvert eneste skridt

Naturen har det med at skabe disse sanselige
øjeblikke, hvor vi for et øjeblik glemmer os selv og
mærker noget ’større’.
Med et teoretisk begreb kan man sige at naturen
skaber sensationer. Naturens skaber virkelige følte
oplevelser af kvalitet.
De kan komme af sig selv – disse momentvise,
stærke og dybe oplevelser - men de kan også
hjælpes på vej og forstørres.
På Arken arbejdede vi med forskellige kreative
benspænd i forhold til at skærpe vores
opmærksomhed mod disse virkelige følte
oplevelser (sensationer).
Vi arbejdede med: at ankomme, at skabe en rituel
passage, at zoome ind på detaljer, at række ud til
hinanden, at skabe lyst og at lave en exit.

Kreative Benspænd
Pausen og fremtidens laaaaage nu
Pausen kan strækket nu’et. Eksperimentér med at
skærpe oplevelsen af kvaliteten.
Gør kvaliteten tykkere med pausen. Det kan åbne op
for en ny fremtid. NU. Tænk på et skib,
der bare indstiller kompasset mikroskopisk
anderledes. Det ender med at komme et
helt andet sted hen. Brug pausen til at skabe vejen
til en kvalitativ bedre velfærd.

Rite du passage
Når vi bliver berørte og berører andre åbner vi det,
der ER (det aktuelle) op og skaber mulighed for
fornyede skridt (det potentielle).
En fysisk overgang kan understøtte vejen til
fornyede skridt

At skabe ”den gode workshop med naturen”
kræver, at vi bliver ved med at være nysgerrige på
de sanselige mikro-kvaliteter, vi skaber sammen
med andre.

At række ud til hinanden og skabe en
dybere
forbundenhed

Det er som at spille på instrumenter sammen, hvor
vi konstant må stemme dem i forhold til at skabe
den ”autentiske” og fælles lyd, der svinger. Vi
kunne også kalde det affektiv samskabelse.

Når vi berører hinanden fysisk/affektiv sætter
Vi aftryk, der kan mærkes. En dyb oplevelse af
forbundenhed kan styrke kapaciteten til at stå i
det åbne og til at skabe sammen

Legen og letheden
Lyst til at skabe sammen igen kan skabes på mange måder.
Der er ingen færdige svar.
Legen kan være én måde. Og den kan styrke dét, at man
selv skaber betingelserne for, hvordan man vil være
sammen.
Tænk på, hvordan kan jeg få andre til at skabe den
legeplads de skal lege på?

Det udfordrer/giver muligheder
Det udfordrer:
• De deltagere, der er vant til at være
på distance af kvaliteter ”i praksis”
• De deltagere, der har en forventning
om at læring er givet på forhånd
(lær en metode og gør det)
• De deltagere, der har en forventning
om, at de skal have en rolle i et
hierarki
• De deltagere, der har en forventning
om at følge en plan
• De deltagere, der har et territorium,
som de ikke vil dele

Det giver muligheder:
• Det kan give mere viden om kvaliteterne
i mødet mellem os og naturen
• Det kan give deltagerne lyst til at
eksperimentere og improvisere mere i
forhold til at inddrage og involvere
• Det kan opleves forløsende, at man selv
må tænke og handle kreativt på tværs af
roller
• Det kan give ’empowerment’, at man
ikke skal følge en plan, men følge det,
der muliggøres gennem aktiviteterne
• Det kan opleves som et overvældende
overskud, at man pludselig får adgang til
mange flere ressourcer.

METODER TIL FÆLLESSKABELSE AF
NATURENS “UDERUM”

Fællesskabelse af naturen som
uderum
Velfærdsnær
Evaluering
der kan
skabe lyst
til at
deltage

Reformulér
problemet, så det deles
Kortlæg og
gro ressourcer
i pilotgruppe

2) Kortlæg ressourcer: Tegn landkort over området og dets
aktuelle ressourcer
3) Involvér flere i processen, og inviter dem til også at tegne
deres landkort. Led efter potentielle, nye stier og
forbindelseslinjer.

4) Brug gerne æstetiske metoder til at forstærke den
sanselige oplevelse: Lav en Skovtur i stedet for et
informationsmøde.

Involvér flere
deltagere
Spred
gerne aktionerne
eller inviterer
flere med

1) Reformulér problemet, så alle bliver aktive deltagere og
ikke objekt for handlinger.

Transformér formelle
møder til æstetiske møder i
naturen, der kan skabe lyst til at
være sammen. Skab oplevelser
af forbundenhed.
Er kvaliteten stærk nok – kan det
generere nye møder

5 Eksperimenter med prototyper: Få deltagerne til at skabe
en ny begivenhed og afprøv den!
6) Spred aktiviteten: Inviterer flere deltagere med til at skabe
den nye begivenhed, og inviter dem til at lægge deres ideer
til.
7) Skab en inspirerende, velfærdsnær viden om de velfærdsstier, som I er ved at skabe gennem fotos, tegninger, essays
og lydoptagelser, der synliggør selve oplevelsen af
velfærden, og det at færdes vel (snap-log, tegninger og
kreativ skrivning).

1) Reformulering
• Hvordan kan vi (kommunen) skabe en aktivitet til
børnefamilierne?
(et behov, en aktivitet og en effekt)

til:
• Hvordan kan vi fremme naturen som det ”uderum”, hvor
børnefamilierne har lyst til at skabe naturens uderum
sammen med andre?
(et delt behov, en fælles aktivitet og flere effekter)

2) Kortlægning af ressourcer

Rødovre Kommunes Islev Trekantsgrund
Der arbejdes på at inddrage lokale aktører, men fokus er også på særligt udsatte borgere. Målet er at skabe et område, som borgeren får mere lyst til at
bruge og selv begynder at få lyst til at tage medansvar for. Området er fredet, hvilket mange områder omkring Vestvolden er.
Det har været svært at rekruttere i villaer og boligblokke. Det har hjulpet at tage udgangspunkt i biblioteket, hvor der i forvejen afholdes arrangementer, hvor
det så har været muligt at få kontakt med borgerne. Den sundhedsansvarlige starter med at lave et spørgeskemainterviews på biblioteket. Desuden
involveres Hjerteforeningen og Naturfredningsforeningen.
Også samtaler med arbejdsformidlingen.Nu begynder de så småt at starte med at gå i gang med at omforme udeområdet, så det også bliver mere inviterende
og attraktivt at bruge:
Kommunen lader græsset vokse. Græsstier etableres ved kun at slå græsset nogle steder. Kommunens arkitekt arbejder med ideer som strandstole, stubbe til
motion, hængekøjer og insekthotel.
Først var planen, at den nærliggende børnehave skulle deltage, men med håbet om at skabe en mere lokal forankring inviteres hele børnefamilier til et
weekendarrangement.

Vi taler om, at nogle nyttearbejdere, som er gode til tømmerarbejde, kan være med til at lave nogle af tingene. Vigtigt, at nogle føler ejerskab i forhold til
insekthotellet. Det er ikke en børnevenlig grund: Den kan ikke indhegnes. Så ikke mulighed for fri leg, men man kan godt gå der.
Så det skal være et springbræt til Vestvolden. Dette er en udfordring især i forhold til boligblokken. Men børnefamilierne er interesseret.
Efterhånden skabes også ideer som ”mindfulness i naturen”, hvor bibliotek og natur kan kombineres og også henvende sig til både socialt udsatte og til
familier i området. Ideen er, at først læres metoden på biblioteket – derefter går man ud.

Jobcenter og sundhedscenter involveres også i at lave disse gåture.
Hjerteforeningen overvejes også: De har også forløbsprogrammer: Hjertemotion; brug dem, der bor i området.
Desuden kan andre gåture udspringe fra Trekantsgrunden.
Trekantsområdet tænkes med disse aktiviteter at kunne blive et mødested, et springbræt til naturen,

som borgerne bruger på nye og mere involverende måder.

3) Æstetiske møder
• Eksempelvis informationsmødet, der bliver til
Skovturen med rødternede duge

4) Prototyper
Deltagerne er med til at skabe den næste nye
begivenhed. De giver deres input til:
• Hvordan de gerne vil mødes sammen
• Hvordan de oplever naturen
• Hvordan de gerne vil bruge naturen
• Prototypen kan designes og skabes gennem
naturens materialer

5) Spredning
• Deltagerne inviterer nye deltagere med. Og de
kan eksempelvis dele deres velfærdsnære
oplevelser med naturen og fællesskabet
gennem billeder og logbøger.
• Det inspirerer, skaber dybere relationer og
giver andre lyst til at deltage

VELFÆRDSNÆR EVALUERING

Snaplogs/Essays
• Deltagernes billeder af fællesskabte
naturoplevelser og en kreative skrivning kan få
os i kontakt med de mikroskopiske øjeblikke,
hvor naturen – og vores aktiviteter i naturen –
gør, at vi færdes kvalitativt bedre. Og samtidig
kan skrivningen være med til at forstærke
disse oplevelser og give os en viden om,
hvordan vi kan intensivere oplevelsen af
velfærd.

Naturens Rige
Mere end et motionsprogram..

Uddrag fra den kreative og poetiske skrivning – en aktiv borger
skriver:
”I projektet Naturens Rige har jeg fået øjnene op for, at naturen
har meget at byde på, og at den kan mere end ”blot” være en
sund ramme for vores motionstrang. Jeg har fået et øget blik
for de poetiske kvaliteter, den rummer, for den mangfoldighed
af sanseindtryk, som naturen kan overvælde én med – hvis
man giver den lov til det, hvis man åbner sin krop og sit sind for
det”

NATURENS SOM FÆLLESSKABT
UDERUM SKABER OGSÅ VÆRDI FOR
ORGANISATIONEN

Deltagerne fortsætter med at gøre og mærke sundhed gennem
velfærdsaktioner, det sætter tankerne i bevægelse
(socialt entreprenørskab)
Ord og ideer
kom frem i den
særlige
stemning:
Hængekøjer
Suppevogn
Naturens rum
Hvordan kan vi
sætte aftryk
Danne ringe
Mulighed for at
træne i det fri
Flygtninge og
natur
Hvad er det,
der virker
Hvad gør
naturen ved os

Personalemøde i hængekøjerne i skoven

Velfærdsnær evaluering fra
RKSK

Naturen baner vejen for
et nyt fagprofessionelt os,
hvor det er opgaven, der sætter holdet og som
folder sig ud
Processen skaber ny viden:
”Jeg troede slet ikke, at det var den måde, vi skulle arbejde med det på. Jeg er
vant til at lave en plan eller at have en. Nu handler det om at definere en
opgave og om at få andre til at være med til at tage fat i den – og så ellers at se,
hvad den kan blive til og hvordan vi kan folde den ud sammen. Det skaber nogle
helt andre muligheder”
Processen udfordrer dem, der er vant til hierarki og på forhånd givne roller
”Det er meget udfordrende for os, vi er vant til at have hver vores opgaver. Nu
skal vi pludseligt tænke sammen på tværs af miljø, teknik, sundhed, borgere og
politik. Det er en krævende proces – og der er flere, der har meget svært ved at
slippe deres domæne. Jeg prøver igen og igen at puffe dem blidt”

Naturens Rige
1) Kvaliteten af relationen forandrer
sig. Deltagerne lader sig berøre
og inspirere af hinanden
2) Relationerne ‘blødgøres’ på kryds og på
tværs af fagsiloer og skyder nye aktioner
afsted
3) De dybere ‘strata’ ændrer sig:
Personalemøder rykkes ud
Ansvar for mødeledelse går på skift.
Informationsmøder med borgerne bliver
til æstetisk tilrettelagt picnics

Eftertanke
Flere og flere taler om nødvendigheden af ”bæredygtig ledelse”
Hvad hvis vi taler om naturen i stedet for om det abstrakte
begreb bæredygtighed? – Og hvad hvis vi inviterer naturen ind i
alle de velfærdsopgaver, vi løser sammen?
….....New Public Nature Relations !
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