
 www.sund-by-net.dk  1 

 

 

 

 

Invitation til deltagelse i Projekt Byens Rum – livet mellem husene. Runde 2 

Vil I være med til at afprøve The Place Standard Model, som et værktøj til at engagere borgere 
og lokale aktører til at udvikle deres lokalområde? 

Er der et lokalområde, der skal udvikles i jeres kommune? Har I en gruppe medarbejdere og lokale aktører/borgere, som kan 
indgå i dette udviklingsarbejde? Har I lyst til at afprøve en model, der kan være med til at afdække et lokalområdes ressourcer 
og potentialer på en inddragende måde? 

Sund By Netværket inviterer hermed til et projektforløb for medarbejdere og andre aktører med interesse i at engagere 
borgere til at udvikle et lokalområde eller byrum med fokus på sundhedsfremmende aktiviteter. Projekt "Byens Rum – livet 
mellem husene" tager udgangspunkt i kortlægningen af eksisterende ressourcer og udfordringer i et område, ved brug af et 
nyt inddragende værktøj. Kommunen vælger selv hvilket område, der sættes i spil. Det er væsentligt, at der ledelsesmæssigt er 
taget en beslutning om, at man ønsker at skabe forandringer det pågældende sted, og at der er afsat ressourcer til at kunne 
understøtte borgerdrevne processer. 

Projektet har modtaget støtte fra 
Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje.  

Om projektet 

Med udgangspunkt i værktøjet The Place Standard 
Model (PSM), vil I få erfaring med kortlægning af et 
konkret sted ud fra 14 forskellige emner – se 
modellen her til højre. 

Projektforløbets 1. runde afsluttes i juni 2019, og der 
inviteres nu til deltagelse i 2. runde, som løber fra 
september 2019 til oktober 2020.  

Hver kommune skal stille med en aktionsgruppe, der 
optimalt består af medarbejdere fra kommunen (fx 
sundheds-, frivillig-, teknik-, kultur-, beskæftigelses- 
eller socialkonsulenter) samt fra fx. det boligsociale 
område, helhedsplans-medarbejder, 
beboerrepræsentanter, frivillige, ildsjæle, samråd, 
borgerforeninger og/eller andre personer fra 
lokalområdet. En gruppe på mellem 4-6 personer 
repræsenteret på tværs, er at foretrække. 

Aktionsgruppen forpligter sig til at deltage i 4 
workshops i løbet af forløbet, og skal være indstillet 
på, at lave handlinger imellem workshopsene, hvor 
gruppen får erfaringer med brugen af modellen. 

Ud fra en række parametre beskrevet i PSM vil I blive ført igennem modellens muligheder, og blive klædt på til at bruge 
værktøjet i egen lokale 'setting' samt varetage den understøttende funktion i kortlægningsfasen, idéudviklingsfasen og 
implementeringsfasen i en borgerinddragende og samskabende proces. 

Erfaringerne med The Place Standard Model er stadig få i Danmark, og I vil derfor være nogle af de første herhjemme, der 
afprøver modellen i en dansk kommunal kontekst. 

Læring og viden, der opbygges undervejs, samles og systematiseres af Sund By Netværket. 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

The Place Standard 
Model – (PSM )  
NHS Skotland – 
anbefalet af WHO. 
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NB: Projektets navn "Byens Rum" favner både lokalområder i byen og i landområder. Store/ små byer/ kommuner, 
tætbefolkede og dem med god plads mellem borgerne/husene.   

 

Tidsplan for optakt til runde 2 

 Forhåndstilkendegivelse 27. juni til mask@sundbynetvaerket.dk 

 Ansøgningsfrist 1. september. Ansøgningsskemaet findes her 

 Tlf. interviews med aktionsgruppen midt september 

Tidsplan for runde 2 

Dette overordnede program er for at give et billede af, hvad aktionsgruppen kommer igennem i projektperioden, men det 
konkrete program kan se anderledes ud, når vi nærmer os de enkelte workshops. 

Der kan blive mulighed for telefonisk sparring undervejs. 

Workshops Aktioner 
 
Workshop # 1 - Hvad er PSM, og hvordan skal vi arbejde med 
modellen? (uge 43) 

 Introduktion til The Place Standard Model og erfaringer 
fra Danmark og Skotland 

 Beskrivelse af kommunernes udvalgte lokalområde 

 Rammesætning for PSM: Design Tænkning – kortlægning 

 At sætte hinanden og stedet i spil 

 

 Aktion # 1 (oktober-november) 

 Prøve PSM af i aktionsgruppen 

 Reflektere over brugen af modellen i egen kontekst 

Workshop # 2 – Hvordan kan PSM blive brugbar for os og for 
borgerne? (midt december) 

 Gøre PSM brugbar i kommunens kontekst ift. 
lokalområdet og målgruppen 

 Planlægge og forberede et engagerende 
kortlægningsarrangement plus evt. opfølgningsmøder 

 Facilitatorens rolle før, under og efter mødet 

 Design Tænkning – Idéudvikling og prototyping 

 
 

 Aktion # 2 (december –marts) 

 Invitere og rekruttere borgere og lokale aktører ind til et 
kortlægningsarrangement, hvor man også samskaber 
ideer til, hvad der kan forandre byrummet. Herunder 
udvælge ideer/prototyper, som borgerne ønsker at gå 
videre med. 

 Afholde arrangementet 

 Fastholdelse af borgernes engagement 
Workshop #3 – Kan PSM være en katalysator for borgerdrevne 
aktiviteter? (slut marts) 

 Vurdering af modellens brugbarhed i en inddragende 
kortlægningsfase. 

 Aktionsgruppens rolle i den videre proces. 

 Design Tænkning - Implementering 

 

 Aktion #3 (marts-juni) 

 Lokale grupper sætter små handlinger i gang, udvikler og 
evaluerer dem. (f.eks. arrangementer, midlertidige 
prøvehandlinger) 

 Fremtidig organisering drøftes lokalt 

Workshop #4 – Hvad kan PSM bruges til i en kommunal 
kontekst? (slut juni) 

 Opsamling på hele processen 

 Læring, nye ståsteder og resultater 

 

 

https://sund-by-net.dk/wp-content/uploads/2018/05/Ansøgningsskema.-runde-2.docx
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Hvad kan I få ud at deltage i projektet?  

1. Indsigt i og erfaring med et værktøj (PSM), der kan inddrage borgere og lokale aktører i at kortlægge et lokalområdes 

ressourcer, udfordringer og potentialer og derigennem blive medskabere af eget byrum. 

2. Selvorganiserede lokale fællesskaber. Alt efter aktionsgruppens engagement i projektet – og det lokale engagement – 

kan kommunen i løbet af projektåret få skabt et øget lokalt ejerskab til lokalområdet og styrke sammenhængskraften. 

Et ejerskab der kan udmønte sig i fx kulturelle aktiviteter, sociale arrangementer, fysiske installationer. Hvis det lokale 

engagement trækker i en helt anden retning, er der plads til det. 

3. En støtte til ildsjæle i lokalområdet. Borgere, lokale aktører og kommunen vil i samspil udvikle borgerrettede 

aktiviteter. 

4. Aktiv medskabelse og involverende deltagelse kan bidrager til borgernes sundhed.   

5. At være en del af at udvikle sunde og involverende rammer for det levede liv og dermed øge den fysiske og mentale 

livskvalitet for borgerne. 

6. Lokalt opbygges nye samarbejdsrelationer, og der skabes grobund for social innovative løsninger. 

Næste skridt… 

Hvis I er interesserede i at deltage i projektet bedes i kontakte projektlleder Malene Steinicke Kjær på 
Mask@sundbynetvaerket.dk med en forhåndstilkendegivelse inden den 27. juni. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes inden den 1. september. 

Vi glæder os til at høre fra jer 

Med venlig hilsen  

Sund By Netværket 

 

mailto:Mask@sundbynetvaerket.dk

