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Temagruppemøde om lokalsamfund som sundhedsfremmende arenaer – fra politik til praksis 
Som deltager vil det være en fordel at have læst de cases, der præsenteres på dagen på forhånd. Links findes under 
de tilhørende programpunkter. 
 
 
Den 6. december i Gladsaxe  

 
10.00 

 
Velkomst og intro til dagen og håndbogen ved Mia, Malene og Pernille 

 
10.30 

 
Gladsaxe – ’Social balance’ ved leder af strategien Mette Dybkjær 

• Kort om Strategien Social Balance og en uddybning af de tre spor; Organisatorisk, social og 
fysisk spor 

• Hvordan fungerer lokale partnerskaber mellem kommune og boligforeninger og evt. andre 
organisationer, og hvordan spiller de sammen med Social Balance? 

• Hvordan samarbejder Social balance med de kommunale forvaltninger? 
 
Link til casen 

 
11.15 

 
Effektmål, indikatorer og data i Social Balance ved … (Oplægsholder endnu ikke på plads) 
 
I Social Balance arbejder man med ni effektmål og der til hørende indikatorer. XXX vil fortælle 
om, hvordan Social balance er kommet frem til disse, og hvordan der bliver arbejdet med dem i 
strategien. Der er desuden udarbejdet et spørgeskema med udgangspunkt i disse mål og 
indikatorer, og XXX vil fortælle om, hvordan dette redskab bruges i Social Balance.   
 

 
12.00 

 
Silkeborg Kommune – ’Nærmiljøprojekter’ ved projektleder Vanja Horvat Pedersen, som bl.a. 
vil komme ind på, hvordan en social brobygger arbejder med  

• at opbygge kapacitet i lokalsamfundet og i kommunen 

• at bygge bro mellem borger og fællesskaber samt mellem borger og systemer 

• at sikre koordination og samarbejde mellem kommunale organisationer og civilsamfundet i 
lokalsamfundet. 

 
Link til casen 

 
12.45 

 
Frokost 

  

mailto:post@sundbynetvaerket.dk
https://sundeborgere.dk/case/social-balance/
https://sundeborgere.dk/case/naermiljoeprojekt-aarhusbakken/


 

 

 
13.15 

 
Middelfart Kommune – ’Bæredygtige lokalsamfund’ ved projektleder Vibeke Skøtt 

• Hvilken proces bliver lokalsamfundene tilbudt i Bæredygtige lokalsamfund? 

• Hvad sker der, når lokalpolitikere er med i udviklingen af det lokale liv?  

• Hvad kan en lokal udviklingsplan (LUP), og hvordan bliver der arbejdet med den i Middelfart 
Kommune? 

 
Link til casen 

 
14.00 

 
Vi ser med LUP på sundheden ved Pernille Tanggaard Andersen, Professor og forskningsleder 
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  
 
Pernille vil bidrage med en undersøgelse af, hvad der sker, når der i lokalsamfunds lokale 
udviklingsplaner (LUP’er) er taget et valg om at arbejde strategisk og målrettet med at styrke 
sundhed, trivsel og tryghed. 

 
14.45 

 
Afrunding og tak for i dag. Vi slutter kl. 15.00. 

 

https://sundeborgere.dk/case/baeredygtige-lokalsamfund/

