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Invitation til deltagelse i Netværk for fællesskabsagenter  

- Lær om og få erfaring med aktivt medborgerskab  

Sund By Netværket og Minister for sundhed og forebyggelse inviterer landets kommuner til at deltage i Netværk for 

fællesskabsagenter, som løber af stablen i 2014. Indsatsen handler om at være på kanten af det offentlige; at 

samskabe og understøtte aktivt medborgerskab som et middel til at fremme lighed i sundhed. Det foregår som et 

kursusforløb med afprøvning af en engelsk metode sammen med fem borgere fra hver deltagende kommune. 

Borgerne bliver fællesskabsagenter, og kommunen indgår som en væsentlig part i fællesskabet.  

Målet med indsatsen er at en ressourcebaseret og anerkendende tilgang til sundhedsfremme. Det udfordrer 

kommunal organisering og styringsredskaber, og sammen må vi finde gode løsninger og udvikle.  Forløbet foregår i 

to spor – hhv. et for ledere (to mødedage gennem 2014) og et for medarbejdere (seks mødedage i 2014, hvoraf en 

dag er et netværksmøde, hvor de fem fællesskabsagenter fra hver kommune inviteres med). Det er gratis at deltage i 

forløbet, men de deltagende kommuner leverer medarbejder- og ledertimer, skal udvælge et geografisk område 

samt være indstillet på at netværke, ved at dele/få viden og erfaringer på tværs. Forløbet afsluttes med en 

konference i december 2014. Se en detaljeret tidsplan på www.sund-by-net.dk/netvaerk-faellesskabsagenter.   

Der er plads til 20 kommuner i forløbet, og hvis din kommune ønsker at deltage i projektet, skal I udfylde 

ansøgningsskemaet på næste side. Nedenfor en oversigt over kursusdage og indhold i overskrifter. 

 

 

 

Læs meget mere om indsatsen, baggrund for Sund By Netværkets ansøgning til ministeren, og ministerens 

begrundelse for at yde finansiel støtte til indsatsen på www.sund-by-net.dk/netvaerk-faellesskabsagenter. 
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Hvorfor skal vi deltage? 

I Sund By Netværket taler vi meget om, at fokus på medborgerskab og samskabelse kan være en vej til mere lighed i 

sundhed. Det viser arbejdet i mange af netværkets kommuner og i høj grad også i England. Derfor kombinerer vi 

metoder og erfaringer, og tilrettelægger et målrettet forløb, hvor din kommune kan drage egne erfaringer.  Gennem 

to lederdage og seks kursusdage for medarbejdere, får I: 

- Kendskab til og erfaring med værktøjer til samskabelse og aktivt medborgerskab 
- Formuleret og igangsat eget projekt med fællesskabsagenter  
- Inspiration og sparring fra ledelsesekspert om at lede medarbejdere, der samarbejder med borgere  
- Styrket netværk med folk fra kommuner og boligområder, der arbejder med aktivt medborgerskab  

 
Gratis deltagelse – men hvordan? 

Deltagelse i forløbet er gratis for alle kommuner i Danmark. Frem til 1. februar kan I tilmelde jer ved at udfylde 

projektbeskrivelsesskabelon, og sende jeres beskrivelse (1-2 sider) til post@sundbynetvaerket.dk. Det er vigtigt, at I 

fokuserer indsatsen i et bestemt geografisk område, og vigtigt at der både deltager folk på leder- (en eller to 

ledere/chefer) og medarbejderniveau (op til to medarbejdere pr. kommune fx en fra det boligområde, hvor I tænker 

indsatsen skal foregå samt en fra sundhedsforvaltningen). Lad jer gerne inspirere af Lolland Kommunes projekt-

eksempel som findes via www.sund-by-net.dk/netvaerk-faellesskabsagenter.   

I gennem forløbet er det målet, at hver kommune rekrutterer fem fællesskabsagenter, som afprøvning af den 

engelske metode om empowerment og udvikling af robuste lokalmiljøer.   

Projektbeskrivelsesskabelon – udfyldes som ansøgningen om at deltage i Sund By Netværkets Netværk for 

fællesskabsagenter   

Kommune 

Kontaktperson & titel  

 

 

Medarbejderressourcer (op til  fire 

deltagere pr. kommune) 

- Chef/ledelsesniveau (navn + 
titel) 

- Medarbejderniveau (navn + 
titel) 

- Evt. ansat i  boligområdet 
(navn + titel) 

 

 

 

 

Hvad er målet med jeres indsats?  

Beskriv lokalområdet, hvor I tænker 

indsatsen skal foregå. Hvilke styrker, 

muligheder og udfordringer er der (ca. 

½ side) 

 

Beskriv med hvem og hvordan I vil  

indgå partnerskaber (fx med lokalt 

frivil lighedscenter, lokale 

patientforeninger, lokale 

boligforeninger, idræts- eller 

aktivitetsforeninger)  
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