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Program for Workshop # 2 i Projekt Byens Rum – Livet mellem husene 

Den 13.1 kl. 9.40 - 15.40 mødes vi i Kulturhus KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg 

 

Tog fra Vejle kl. 7:01 / Fredericia kl. 7:23  Ankomst KU.BE kl. 9.31 

Afgang fra KU.BE kl. 15.47  Ankomst Fredericia kl. 18:06 / Vejle kl. 18:57  

 

Tidspunkt Programpunkt 

9.15 Mulighed for morgenkaffe og brød 

9.40 Velkommen til Frederiksberg 

Formiddagen 

 

• Opsamling fra sidst 

• Kort runde fra de 4 kommuner inkl. sparring 

• Fra prikker til idéudvikling til handling 

• Oplæg om fællesskabelse og fællesskab gennem sensoriske metoder og vandringer 

• Vandring med PST i Lindevangsparken 

12.55 Frokost 

Eftermiddag • Oplæg om og planlægning af engagerende borgerarrangementer 

• Oversætte Place Standard Tool til 'vores sted' 

• Nye aftaler i aktionsgruppen 

15.40 Farvel og tak for i dag 

 

Forberedelse til workshop # 2 

Tovholderne skal (sammen med aktionsgruppen i det omfang, det kan lade sig gøre) forberede et kort oplæg (ca. 5 
min.), der i 3-5 overskrifter fortæller om, hvor I er i processen. Nedenstående er temaer og refleksionsspørgsmål, I kan 
tage fat på 

• Værktøjet PST. (Hvilke muligheder og udfordringer har I fået øje på siden sidst?) 

• Stedet og målgruppen, der skal arbejdes med. (Hvilke overvejelser har I gjort i forhold til afgrænsning af stedet 
og hvilke målgrupper, der skal inddrages i processen?) 

• Samarbejdet i gruppen (Hvilke muligheder og udfordringer ser I på tværs af jeres roller og organisationer ift. at 
gå nye veje sammen med borgeren?) 

Har I truffet nogle beslutninger på baggrund af ovenstående? Hvis ja, hvilke? 

Hvis I vil have overskrifterne vist på en slide, så sende dem til mig senest den 10. januar 

 

Vi glæder os til at se jer igen 
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