
Byens Rum 
Livet imellem husene

Sund By Netværket

#Ramme og proces



Velfærdsudfordringer
Borgere – og herunder udsatte borgere – falder mere og mere ved siden af offentlige
organisationer, foreninger og aktiviteter

Samtidig bliver ansvaret for sundhed ofte individualiseret: 
Det er din egen skyld (=isolation, ensomhed, in-aktivitet)

Følelsesmæssig tristhed=minimerer evnen til at handle
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Velfærdsudfordringer

Vores samfund er i bevægelse
og vi søger efter meningsgivende fællesskaber
Bevægelser i mellemrummet mellem institutioner
er ofte ikke strukturelt underbygget



Fælles-skabte “helhedsløsninger” betyder ikke
at vi kan finde frem til én rationel løsning, men 
at vi må se sammenhænge og skabe fælles ny
værdi imens vi går sammen….

Samarbejde på tværs og borgerindvolvering er
et forsøg på at se sammenhænge og at skabe
ressourcer sammen



Helhedsløsninger=
BYER ER BLEVET GENSTAND FOR 
LEDELSE

I BYENS RUM KAN VI LEDE PÅ 
MELLEMRUM MELLEM 
INSTITUTIONER

Liveable Cities – vi kan skabe levende byer
Hvordan kan vi hjælpe borgere 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?



Fællesskabt velfærd
Borgerinvolvering og samarbejde
på tværs

Opgaven sætter holdet (leader-ship)

Fra mål til formål
(fx undervisning til læringsprocesser, fra
Frivillighed til mikro-frivillighed, fra
udsatte borgere til, at vi er alle sårbare
og det åbner for en kreativ kompetence)

At se det fremmed og det
ekstraordinære og at invitere det med 
ind i processen: At se det nye i det, vi 
hele tiden gør

Det handler ikke “kun” om kommune-
involvering eller borgerindvolvering –
men om GENSIDIG INKLUSION

Både borger og medarbejde/organisation 
må være åbne for at tage nye skridt
sammen



Fællesskabelse af livet imellem husene
- borgerinvolvering og samarbejde på tværs

Livet mellem 
husene = 
sundhed

Byplanlægger

Viden om 
opbygning af 

uderum

Sundheds-
medarbejder

Viden om 
konkrete 
uderums-
aktiviteter

Borgeren

Viden om sig 
selv/det 
lokale 

område

Andre 
aktører

Kultur-
medarbejder

Viden om 
kulturelle 
processer

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.

Mødes fire gange i
Sund By netværket

Arbejder videre med 
opgaver derhjemme



At styre byens rum
på distance og derefter lade
borgerne ”flytte ind”

Versus

At interagere med byens
og med borgerne
og derigennem skabe bedre liv
skridt for skridt. Derigennem 
forandrer både naturen sig, 
organisationen og borgerne sig 

Mental sundhed bliver
AT FÆRDES VEL I ALLE
PROCESSER

INVITER DELTAGERE MED PÅ 
TVÆRS AF ROLLER

Fra MÅL til FORMÅL

“Lines of Life”, Tim Ingold 2016



Lederskabet baseres på seismografiske
forholdemåder der kan se og skabe ressourcer

1.       Inviterende fremfor udelukkende
2.       Involverende fremfor informerende
3.       Hjælpende fremfor udfordrende
4.      Lyttende fremfor talende
5.       Talende fremfor skrivende
6.       Afsøgende fremfor afventende
7.       Opsøgende fremfor stillestående
8.       Spørgende fremfor gættende
9.       Fællesskabende fremfor grænsedragende
10.     Støttende fremfor dominerende



Den værdiskabelse som Place Standard Model kan være med til
at skabe handler om samspillet mellem:

Det fysiske sted, der allerede er
Hvordan åbner/lukker det for livet mellem husene?

De sociale aktiviteter, der allerede er
Hvordan åbner/lukker de for livet mellem husene? 

De nye fysiske og sociale aktiviteter, der er ved at blive til
Hvordan åbner/lukker de for livet mellem husene

Den tværfaglige organisering, der er med til at gøde jorden for livet mellem husene
Hvordan er vi sammen om at invitere til at skabe liv mellem husene?



Livet imellem husene

Procesbeskrivelse

• Landingsbane: Gåtur på stedet og uformel samtale om potentialer, relationer og steder

• WORKSHOP 1: Etablering af tværfaglige aktionsgrupper og kort afprøvning af modellen

• Mellemrum – kortlægning af borgere, steder og ressourcer og begyndende invitationer

• WORKSHOP 2: Udvidet kendskab til Place Standard Model

• Mellemrum- afprøvning af Place Standard Model på et lokalt sted

• WORKSHOP 3: Mobilisering af nye fysiske og sociale aktiviteter sammen med borgerne (fra
informationsmøde til begivenheder/aktioner)

• Mellemrum – undersøgelse af, hvordan de nye aktiviteter tager form

• WORKSHOP 4: Hvad har vi lært?



Et eksempel fra Naturens Rige



1. Reformulér opgaven så alle bliver
aktive aktører (fx vi skaber bynatur
sammen, vi skaber sunde relationer, vi 
er sammen om børnene mm)

2. Kortlægning af ressourcer i
området ( fx med PLACE 
STANDARD MODEL)

3. Invitér andre til at kortlægge
ressourcer. Undersøg området
sammen. Brug jeres viden og
sanser i forhold til: Hvad kan blive
til her?

4. Æstetiske møder, der tiltrækker og
skaber lyst til deltagelse

5. Proto-typer: Skab næste møde
sammen.

6. Skab en involverende evaluering

FÆLLES-SKABELSE  AF RESSOURCER 



Modellen bliver til gennem levende begivenheder, der inviterer ind
- eksempel fra Naturens Rige



EKSEMPEL FRA NATURENS RIGE
Grænserne ophæves – alle træder ind i mellemrummet
Personalemøder bliver til på nye måder: åbner op for nye 
social entreprenøriske handlemåder med borgerne

Personalemøde i hængekøjerne i skoven 

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

Velfærdsnær evaluering fra
RKSK



Demokratiske Rodskud



Evaluering af livet mellem husene
Det sociale liv:

• Hvordan skabes tilhørsforhold?

• Hvordan skabes relationer på tværs?

• Hvordan skabes der aktiviteter?

• Hvilke metoder involverer?

Det organisatoriske liv

• Hvordan samarbejdes?

• Hvordan udvikles nye aktiviteter?

• Hvilke afsmittende effecker har projektet?

Det fysiske liv:

• Hvordan skabes nye fysiske rum?

• Hvordan åbner/lukker de fysiske rum for relationer (=liv)

Metode

• Snap-log – billeder af by, plan og proces, der er med til at dokumentere og skabe byens rum

• Fokusgruppe interviews 

• Facebookgruppe – Formidling, videndeling



Aktionslæringsgruppen

Nærmere undersøgelse af, hvad formålet med at bruge Place Standard 
Modellen er hos os?

Den næste time skal vi bruge på:

1) Kortlægning af vores ressourcer i forhold til stedet

2) Værdikort: Mål, formal og ressourcer – at skabe byens liv og
ressourcer sammen

3) Hvor, hvordan og hvor ofte mødes vi?



Velfærds-organisering som et landkort af
ressourcer vi ser og skaber sammen.

Det vi ser og synliggør skaber vi mere af

En metode til at skabe velfærdsopgaven
som fælles-processer: en platform

Byens rum bliver ikke kun at kunne komme fra
A-B

Byens rum bliver mærkbare oplevelser, der 
skaber nye oplevelser.  

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER



Næstved Kommunes skabelse af ressourcer. At tegne understreger at 
ressourcer ikke bare er. Vi skaber dem sammen. Ressource-
mobilisering som et håndværk (interaktion mellem viden, teknikker, 
institutioner, natur, by mm)

FÆLLES-SKABELSE AF RESSOURCER



Værdien af livet mellem husene
– September 2018

Mål
• Eksempelvis at minimere

ensomhed, at flere føler sig 
trygge, at flere bruger stedet, at 
flere skaber sammen

• At afprøve Place Standard 
Modellen i x-område

• At få borgerne til at føle et 
tilhørsforhold til stedet

1) Vores mål

Formål
• Fokus flyttes fra én kommunal indsats til at 

tænke, at vi skaber velfærd sammen. 
Eksempelvis går vi fra at tænke en indsats til
ensomme til at at gøre, mærke og skabe
sunde relationer i byens rum. Os/dem bliver
til vi skaber sammen)

1) Vores formal/hvad er det vi inviterer borgerne
ind til?

Ressourcer
• Fysiske/stedet:

• Sociale: 

• Andet:

Kommune:  



Jeres aktionsgruppe
• Hvor ofte mødes I?

• Hvem indkalder til mødet?

• Hvilke sociale spilleregler er kendetegnende for det I oplever er den gode
og kreative aktionsgruppe?

• Hvordan kan I mødes forskellige steder og ”imellem husene”?

• Hvem kan også blive relevant at invitere med?



Logbog
Spørgsmål til jeres næste møde

• Hvilket sted er (nu) relevant at undersøge – hvorfor?

• Hvordan gør I det nærværende og lystbetonet for borgerne?

• Hvem er værter – og hvad er rolle som vært (hvordan giver I/andre værtskabet videre)?

• Hvilke borgere (virksomheder, frivillige, skoler mm)  er relevante at invitere med – og hvorfor?

• Hvordan inviterer I dem med? Overvej at eksperimentere med metoderne: gå turer sammen, stem dørklokker, giv små gaver, brug fællesspisning mm.

• Hvordan oplever borgerne jeres invitation til at undersøge et sted?

• Hvad kan I gøre mere af/anderledes? 

• Hvad er jeres udfordringer?

• Overvej allerede nu, hvordan vil I samle op på den viden I får?


