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1.1
Hvad er opgaven? 
Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed 
over udefrakommende krav og forventninger. 
 

Hvad skal vi? 
Skriv, hvad der er i fokus i renoveringsprojektet, hvad er de udefrakommende krav?: 
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Hvorfor skal vi? 

Skriv, hvad der er baggrund for inddragelsesforløbet – eksempelvis helhedsplan, teknisk tilstandsrapport, 
administration: 

 
         

Hvordan skal vi?
Skriv, hvordan styregruppen på nuværende tidspunkt forestiller sig at løse opgaven – hvilke aktiviteter vil 
man afholde? 
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Udviklet af: 

 

         

1.2
Hvad er vores mål 
med inddragelsen? 
I aktiviteten skal styregruppen afklare, hvad den ønsker at opnå med inddragelsesprocessen. 
Det kan være at styregruppen synes, at de udefrakommende krav fra forrige øvelse skal 
suppleres. Styregruppen kan vælge at opstille målene efter fysiske og sociale forhold, men 
kan også arbejde ud fra andre kategorier.  
 

Fysiske forhold? 
Skriv, hvilke fysiske forhold styregruppen mener, der skal arbejdes med: 
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Sociale forhold? 
Skriv, hvilke sociale forhold styregruppe gerne vil arbejde med under inddragelsesprocessen – hvilken 
merværdi ønskes inddragelsesprocessen at give boligafdelingen?: 
      

Andet?
Skriv, hvis der er andre forhold, som styregruppen mener er vigtige at arbejde med: 
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MÅLSKYDESKIVE
Skriv målsætninger for renoveringsprojektet og for den 
beboerdemorkatiske proces ind på målskydeksiven med 
enten post-its eller blyant.

udviklet af:



          

Udviklet af: 

         

1.4 Hvad er vores 
resurser?
Styregruppen skal gøre sig klart, hvilke resurser der er til rådighed. Der er to dele i denne 
aktivitet: den første er de udefrakommende resurser (tid, økonomi, kompetencer), den anden 
er de indefrakommende resurser (beboere og ambitioner).  
 
 

Udefrakommende resurser:
Hvor lang tid har vi til inddragelsesprocessen? 
Skiv, hvornår inddragelsesprocessen skal påbegyndes og afsluttes: 
    

 
Hvad er budgettet for inddragelsesprocessen?  

Skriv, hvilket budget der er afsat til inddragelsesprocessen og overvej evt., hvordan de skal fordeles over 
hele forløbet?: 
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Hvilke kompetencer har vi brug for? 
Skriv, hvilke kompetencer der er brug for at involvere i inddragelsesprocessen – eksempelvis arkitekter, 
proceskonsulenter, tekniske eksperter, rådgivere m.m. Overvej om behovet for kompetencer hænger 
sammen i forhold til den afsatte tid og økonomi. Styregruppen kan eventuelt får brug for at revurdere de to 
foregående punkter: 
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Indefrakommende resurser: 
Hvilke resurser har beboerne? 

 
Skriv, hvordan beboerne kan forventes at bidrage til inddragelsesprocessen, og hvordan de kan deltage 
aktivt undervejs: 
   

Hvad er vores ambitioner? 
 
Skriv, hvilke ambitioner styregruppen har for inddragelsesforløbet. Disse skal efterfølgende vurderes i 
forhold til beboernes resurser, og styregruppen skal overveje, hvordan de to punkter hænger sammen: 
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Udviklet af: 

         
                                                                            

1.5 Hvordan skal vi 
løse opgaven? 
Styregruppen skal overveje og afklare, hvordan arbejdet med beboerinddragelsen skal 
forløbe. Afsnittet ’gruppedynamik’ i vejledningen (bilag) kan tjene som værktøj til at afvikle 
aktiviteten og bør læses inden styregruppen går i gang med besvarelsen. Der er fire punkter 
der skal afklares:  
 

Hvordan kommunikerer vi i styregruppen? 
Skriv, hvordan styregruppen planlægger at kommunikere med hinanden under inddragelsesprocessen:  
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Hvordan træffer vi beslutninger? 
 
Skriv, hvilke kriterier styregruppen har opstillet for at træffe beslutninger: 
   

 
Hvilke rammer arbejder vi fra? 
Skriv, hvilke fysiske rammer styregruppen har til rådighed for arbejdet med inddragelsesprocessen – 
eksempelvis projektrum, hovedkontor m.m. Skriv også hvilke rammer der bliver brug for undervejs i 
inddragelsesprocessen – eksempelvis workshoprum, præsentationssal, udstillingsforhold m.m: 
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Hvilke roller er der i styregruppen? 
 
Skriv, hvem der er med i styregruppen, og hvilke roller medlemmerne er fordelt over – eksempelvis 
formand, ordstyrer, referent, kontaktperson, m.m:  
   

Lav et organisationsdiagram? 
Lav en optegning/ liste over rollefordelingen i styregruppen – hvis relevant: 
   

Side 3 af 3





          

Udviklet af: 

 

         
                                                                                  

Milepæl 1    

Procesplan
Procesplanen er en opsamling af mål med processen og en udvikling af den foreløbige 
helhedsplan. Samtidig dokumenterer den aktivitetsplanen og styregruppens organisation. 
 

Mål og ønsker 
Skriv, hvilke mål og ønsker der er for den beboerdemokratiske proces (overførsel og evt. uddybning af 
målskydeskiven): 

Primære mål: 
    

Sekundære mål: 
   

Merværdi: 
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Aktivitetsplan
Vedlæg en oversigt over tids-,aktivitets- og kommunikationsplan for den beboerdemokratiske proces. 
Skriv, de informationer der supplerer Aktivitetsplanen: 
    

Organisation
Lav en liste over styregruppens medlemmer, projektleder og evt. relevante beboerrepræsentanter. 
(Organisationsdiagrammet fra opgave 5: hvordan kan vi løse opgaven? kan evt. vedlægges): 
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Økonomiplan
Skriv, hvad budgettet for den beboerdemokratiske proces er, og hvordan midlerne skal fordeles over 
inddragelsesforløbets aktiviteter:
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Helhedsplan (foreløbig) 
Skriv, hvad de foreløbige visioner for boligafdelingen er – Hvordan kan renoveringsprojektet være med til 
at langtidssikre boligafdelingen?: 
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2.1.1 Hvad er vores 
historie?
Øvelsen skal skabe en fælles forståelse for boligafdelingens historie set fra både beboere og 
boligafdelingen (vær opmærksom på, at der er tre øvelser forbundet med denne opgave) 
  

Personlige historier 
Skriv persondata på den der interviewes (navn, alder og tid i boligafdelingen): 
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Første minde 
Beskriv dit første minde i boligafdelingen (hvad, hvor, hvornår?): 
    

 
Bedste minde 
Beskriv dit bedste minde i boligafdelingen: 
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Værste minde 
Beskriv dit værste minde i boligafdelingen: 
    

 

Andre fortællinger 
Skriv, hvis der er andre oplevelser eller hændelser der har været vigtige for din oplevelse i 
boligafdelingen: 
    

 

Side 3 af 3



 

Det begyndte med... 

... 

... 
Så skete der... 

Nu er vi... 

BOLIGAFDELINGENS UDVIKLING
Udfyld tidslinien med årstal og beskriv hændelser og episoder i taleboblerne. Sæt billeder, plantegn-
inger, fotos ind i rammerne. 

Vigtige hændelser

Årstal 

Illustrationer

udviklet af:
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2.1.3 Hvad er vores 
historie?
Aktiviteten skal skabe en fælles forståelse for boligafdelingens historie set fra både beboere 
og boligafdelingen (vær opmærksom på, at der er tre øvelser forbundet med denne opgave). 
Beboerne kan godt udfylde flere skabeloner, hvis det er nødvendigt. 

Begivenheder og erfaringer 
Beskriv en særlig begivenhed der er sket i boligafdelingen (Hvornår var det? Hvad skete der? Hvad 
betød det?): 
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Hvorfor  
Beskriv, hvorfor begivenheden er særlig: 
    

 
Betydning 
Skriv, hvad begivenheden betyder for boligafdelingen i dag – har det haft nogle konsekvenser?: 
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DRØMMESKY
Skriv stikord til, hvad der kunne få en til at flytte 
til boligafdelingen (også imaginære forhold).

Til�ytteres 
drømme

Hvad vil kunne tiltrække nye beboere?

Tilflytteres drømme
Hvad ville kunne tiltrække nye beboere?

Navn:

   “           
 
 
 

                           
                           ” 

 udviklet af:



Til�ytteres 
drømme

Hvad vil kunne tiltrække nye beboere?

Beboeres drømme
Hvordan er din drøm for 
    boligfafdelingen?

Navn:

   “           
 
 
 

                           
                           ” 

DRØMMESKY
Skriv stikord til, hvilke drømme du har for 
boligafdelingen (gerne virkelige forhold).

udviklet af:



Til�ytteres 
drømme

Hvad vil kunne tiltrække nye beboere?

Den fælles drøm
Boligafdelingens fælles vision

Navn:

   “           
 
 
 

                           
                           ” 

DRØMMESKY
Beskriv i stikord de fælles drømme og visioner 
for boligafdelingen (virkelige og imaginære) . 

 udviklet af:



DRØMMESKY
Lav en opsamling med de vigtigste fælles 
drømme og visioner for boligafdelingen. 

Tilflytteres drømme

Beboeres drømme

 Den fælles drøm

   “           
 
 
 

                           
                           ” 

Boligafdelingens fælles vision

Hvordan er din drøm for
     boligafdelingens?

Hvad vil kunne tiltrække 
     nye beboere?

Navn:
Navn:

Navn:

udviklet af:



STYRKER OG SVAGHEDER
Skriv de gode og dårlige forhold i boligafdelingen op. Bagefter diskuteres de i 
plenum.

Styrker 

Trusler Svagheder 
 

Muligheder 

udviklet af:



IDEPÆRER
Skriv ideer til at opnå visionen ind i idepæreren. Nederst 
kan skrives navnet på den, der udfylder idepæren. 

id
é:

 

 : nvan

udviklet af:



          

Udviklet af: 

 

         
                                                                                  

Milepæl 2    

Idékatalog
Idékataloget skal samle op på de visioner og ideer til at opnå visionen som er blevet udviklet i 
løbet af idéudviklingsfasen.  
 

Vision 
Beskriv den overordnede vision for boligafdelingen, som man er blevet enig om efter visionsworkshoppen 
(ved opgave 2: hvad er vores vision?)  
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Idéer
Skriv idéer til hvordan visionen kan opnås (på baggrund af idéworkshoppen ved opgave 4: hvordan opnår 
vi vores vision?) – evt. kan idéerne kategoriseres efter temaer: 
    

Andre forslag 
Skriv de andre forslag og idéer som der har været opbakning til: 
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Temaer (eventuelt) 
Skriv, hvilke temaer der har været arbejdet med (denne rubrik kan især bruges, hvis det har været svært 
at opnå enighed om en fælles vision): 
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Udviklet af: 

 

         
                                                                                  

3.1
Hvordan beskriver 
vi projektet? 
Aktiviteten handler om at omsætte idéerne fra idékataloget og afklare, hvilke konkrete 
renoveringsprojekter der skal arbejdes med. Dette gøres ved at beskrive projekterne på samme 
måde som en avisartikel med titel, blikfang og brødtekst. Der kan udfyldes lige så mange 
skabeloner, som der er projekter (se aktivitetsbeskrivelsen i Vejledningen).  
 
 

Projektformulering 

Titel?

Her angives projektets titel: 
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Blikfang?

Beskriv projektet i stikord: 
   

 
                 

Uddybende beskrivelse? 
 

Lav en uddybende beskrivelse af projektet: 
   

Side 2 af 2



 

Milepæle 

  

Aktivitet: 

Hvornår: 

Hvem: 

Skema A Skema B Skema C 

Økonomisk overslag: 
Økonomisk overslag: 

Økonomisk overslag: 

Aktivitet: 

Hvornår: 

Hvem: 

Aktivitet: 

Hvornår: 

Hvem: 

HANDLINGSPLAN
Lav en oversigt over, hvad der kommer til at ske med 
renoveringsprojektet fra Skema A til Skema C - herunder 
vurdering af økonomien. 

Resurser

 udviklet af:



          

Udviklet af: 

 

         
                                                                                  

3.4
Hvad betyder 
projektet for 
boligafdelingen?
Aktiviteten skal skabe en fornemmelse for, hvordan renoveringsprojektet kommer til at påvirke 
boligafdelingen. Dette gøres ved at lave et interview med en imaginær tilflytter, som man 
forestiller sig er flyttet ind, efter renoveringsprojektet er gennemført. 
 

Fremtidshistorie 
Skriv, hvem tilflytteren er (alder, beskæftigelse etc.): 
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Hvorfor flyttede du ind? 
Beskriv, hvorfor tilflytteren har valgt boligafdelingen: 
    

 
Kvaliteter 
Skriv, hvad tilflytteren er glad for i boligafdelingen (fysiske forhold, sociale værdier m.m.): 
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Skuffelser?  
 

Skriv, hvis der er forhold, der ikke lever op til forventningerne: 
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Udviklet af: 

 

         
                                                                                  

Milepæl 3   

Projektforslag
Projektforslaget er en foreløbig beskrivelse af renoveringsprojektet 
 

Projektet  
Beskriv det projektforslag man er kommet frem til:  
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Fremtidsvurdering
Skriv, hvordan renoveringsprojektet kommer til at påvirke boligafdelingen – hvilke konsekvenser 
kommer det til at få?:  
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Skitseforslag
Indsæt de vigtigste dele af skitseforslaget – beskrivelse og evt. teknisk vurdering (vedlæg skitser, 
plantegninger og evt. visualiseringer som bilag): 
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4.1
Hvordan kan det 
lade sig gøre? 
Der skal skabes overblik over de økonomiske og tekniske forhold i renoveringsprojektet. 
Skabelonen kan varieres efter behov. 
 

Økonomisk vurdering 
Skriv, hvordan projektets økonomi forventes at være (gerne fordelt over forskellige poster): 
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Tekniske forhold 
Beskriv de tekniske forhold i projektet (Skal der tages særlige hensyn? Er der komplicerede forhold? etc.). 
Beskriv det, så vurderingen senere kan tages med i Projektforslaget: 
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Udviklet af: 

 

         
                                                                                  

Milepæl 4 
Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen beskriver det renoveringsforslag, som blev resultatet af den 
beboerdemokratiske proces. Samtidig er projektbeskrivelsen en opdatering af den foreløbige 
helhedsplan (som beskrevet i procesplanen)  

Projektet  
Beskriv det projektforslag, man er kommet frem til:  
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Vurdering  
Beskriv beboernes vurdering af renoveringsprojektet (som dokumentation for opbakningen bag projektet) – Hvad 
sætter de særlig pris på?:  
     

Den beboerdemokratiske proces (beboere) 
Beskriv beboernes vurdering af den beboerdemokratiske proces – ris og ros:  
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Den beboerdemokratiske proces (styregruppen) 
Beskriv styregruppens vurdering af den beboerdemokratiske proces – gode og dårlige erfaringer samt råd til 
fremtidige inddragelsesforløb:  
     

Helhedsplan
Beskriv det endelige renoveringsprojekt i forhold til helhedsplanen – Hvad betyder renoveringsprojektet for 
fremtidssikringen? (tjener som opdatering af den foreløbige helhedsplan i Procesplanen):  
    

Side 3 af 3
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