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Kort 
karakteristik af 
Folehave-
kvarteret

Udfordringer dokumenteret i Tryghedsundersøgelse fra 
2017 og Bydelsplan fra 2018:

▪ Højere utryghed

▪ Flere psykisk sårbare

▪ Ensomhed og mangel på fællesskaber

▪ Højere arbejdsløshed

▪ Mangel på rollemodeller

▪ ”Isoleret” fra samfundet – ringere kommunal service

▪ Mange børn og unge

▪ Mere kriminalitet



Formål

Derfor er der flere koordinerede og samarbejdende 
indsatser i gang:
Boligsocial helhedsplan, Tryghedspartnerskab og 
Områdefornyelse

som sammen skal:

▪ Bygge bro til fællesskaber og kommunen – og hjælpe 
beboere tættere på ”normalsamfundet”

▪ Man skal føle sig tryg og hjemme i sit boligområde

▪ Skabe rammer for et godt og trygt hverdagsliv

▪ Skabe en ny fortælling om området

▪ Gøre boligområdet attraktivt; for beboerne og dermed også 
for andre



SPT
- afprøvet!

I Folehavekvarteret har vi arbejdet med 
et PRODUKT 
og ikke et STED

Vi har valgt at bruge SPT hjulet som et 
dialogredskab, da indholdet til en
velkomstfolder for kvarteret skulle 
udarbejdes.

STP redskabet hjalp til at kvalificere 
produktet – flere vinkler, input, 
kvaliteter kom med. F.eks. Nye 
smutveje ind i kvarteret. 



PRODUKTET



PRODUKTET



Processen

5. november 2019
Fællesskab-Identitet og Fortælling-gruppen FIF) etableres 

26. november 2019
Fællesvandring rundt i kvarteret med tre stop/nedslag.
De gik i en gruppe og blev guidet – og brugte ikke der SPT. 
Men brug af sanse-registreringer. Her spurgte vi 
deltagerne: hvis kvarteret var en farve, en smag etc.

16. januar 2020
Vedtagelse af Manifest for FIF gruppens arbejde og 
beslutning om 
første forsøgsprojekt: Velkomstfolder

20. februar 2020
SPT workshop med brug af hjulet.
Denne kortlægning foregik rundt om et bord med et stort 
kort i midten og med SPT redskabet til brug for alle. Vi 
gennemgik SPT hjulet 360 grader.

Forår 2020
Katrine/områdefornyelsen udarbejder design og kort udfra
input fra SPT-workshop’en.

August  2020
Velkomstfolderen er færdig og distribueres ud til skolen og 
andre institutioner



Brug af hjulet

Vi besøgte 12 kategorier, hvor vi undersøgte 
Folehavekvarterets kvaliteter og udfordringer. 

Derigennem kiggede vi på, hvad vi kan fortælle om i en 
velkomstbog for at give beboere og nytilflyttere et værktøj til 
at forstå og bruge kvarteret.

Her med fokus på tre forskellige cirkler:

Særlige kvaliteter

Særlige opmærksomhedspunkter

Aktører/institutioner/faciliteter (som kan præsentere sig selv 
i bogen)



Brug af hjulet



Workshoppen



I gang ….



FIF-gruppen og 
deltagerne

Ud over FIF-gruppens deltagere, blev der også inviteret folk 
ind fra flere dele af området. 

Deltagere: Holger (14 år, villa-beboer), Winnie (frivillig og 
lejer i privatudlejer/Valbyfonden), Henrik (senior, frivillig og 
del af seniorbofællesskabet) og ElseLykke (frivillig og lejer i 
3B)

En gruppe med bred aldersspredning og med forskellige
interesser, som blev delt og hørt med ikke nødvendigvis 
enige.

Redskabet gjorde dog at man blev enig – alle kunne give en 
score og man lyttede til hinanden, men der blev søgt et 
kompromis i en fælles score.  



LÆRING / 
INDSIGTER 

▪ Da vi ikke arbejdede med et sted, var det en udfordring til at 
passe på et produkt.

▪ Produktet var besluttet inden kortlægningsarrangementet 
var planlagt. Det gør ikke metode ret ☺

▪ Til gengæld gav det nogle nye perspektiver på produktet –
f.eks. kom der flere ”yndlingssteder” frem og der blev 
foreslået flere løsninger med skiltning af smutveje til 
offentlig transport og gode veje igennem kvarteret.

▪ Processen har indeholdt vandring og workshop og deltagelse 
i designprocessen. 

▪ Redskabet gjorde at flere brugere og beboere har været inde 
over og kvalificere valget af steder og ruter og highlights.



FAGLIG LÆRING

▪ Vi har fået flere perspektiver i spil. Redskabet gør at man ikke 

holde workshop/møde på samme måde om ellers – alle 

kommer i spil.

▪ Godt redskab i den tidlige fase – inden ideerne – og der var vi 

udfordret fordi vi allerede havde været igennem analyse og til 

dels ide-fasen. Altså er timing vigtigt!

▪ Yderligere gradbøjede redskabet til at handle om et kvarter og 

ikke et sted – som f.eks. en legeplads. Det kan bruges, men 

kræver tilpasning til kontekst.

▪ Helt bestemt en ny måde at ide-generer på.

Det visuelle har betydning – selve cirklen – virker godt som 

dialogredskab.

▪ Redskabet gør at man får set både potentialer og udfordringer 

i et område/set sted der skal udvikles. Selve kortlægningen med 

figuren i cirklen, er dog blot et øjebliksbillede. Den fungerer i 

situationen – som dialogredskab og ikke som 

evaluering/analyse.


