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Velkommen

Har desværre aldrig boet i 
ungdomsbolig eller på kollegium! 
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1. Baggrund

1. Brugerinddragelse - ikke en ny ting!
2. Analyse fra 2014 – 21 anbefalinger
3. Forsøgsmidler fra ministeriet
4. Øselsgården, dernæst Engbakken og 

Bryggerhuset



Øselsgården, Engbakken og Bryggerhuset

01-59 Øselsgården på Amager

5.200 m2 – tre stk. 2.vær/107 stk. 1.vær

Fra kr. 4.271 til 5.060 Inkl. forbrug (ca. 600 kr.).

01-93 Engbakken på Frederiksberg

7.300 m2 – tre stk. 2.vær/121 stk. 1. vær

Fra kr. 4.680 til 6.092 Inkl. forbrug  ca. 675 kr.). 
Herlighedstillæg på 6 og 7. sal.

01-94 Bryggerhuset på Nørrebro

3.400 m2 – 16 stk. 2.vær/59 stk. 1.vær

Fra kr. 4.200 til 5.400 Inkl. forbrug (ca. 600 kr.).



Hvordan gør vi det?

1. Møder mellem Byg, Drift og udlejning 
2. Fritagelse for boligsocial anvisning ved 

førstegangsindflytning for first moverne
3. Oprettelse af interessentliste hos CIU
4. Rundvisning, workshops og ”det sociale”
5. Indflytning og fest
6. Opfølgning 

2. fsb’s First Mover-model



3. Erfaringer og effekt

Rundvisning
• Saml first moverne hurtigt, fx ved at vise dem rundt 

på byggepladsen.
• Der bliver sat ansigter på Udlejeren, de får svar på 

en række spørgsmål, ser kommende boliger, 
ejendom, driftspersonale mv.

• Forskellig dokumentation kan udveksles, datoer 
findes etc.

OG
• De får mødt de andre first movere for første gang. 



Rundvisning



Erfaringer og effekt

Workshops
Typisk fire workshops af 2-3 timer: 
Det første om fysiske rammer, inventar og møbler.
Dernæst om sociale fællesskaber, digitale 
fællesskaber og driften og det sidste om 
indflytningsdagen og den første tid

• Afsæt passende tid til workshops og vær fleksibel 
med tidspunkter

• Sæt klare temaer (socialt, fysik, medier, værdier 
etc.) OG fyld op med information

• Anspor tidligt til Facebook-gruppe, så 
kommunikationen med kommende beboere kan 
starte tidligt.

• Følg op løbende under workshopforløbet –
Progression og anerkendelse



Workshops



”Det sociale”
• Giv tid, plads og økonomi til at de unge kan lære 

hinanden at kende på egne præmisser.
• Hvis det er muligt: Lad first moverne flytte ind før de 

resterende beboere = Stærkere sociale bånd i 
gruppen (+ feedback til Byg/Drift om fejl og mangler)

• Vær til rådighed 24-7, på de relevante medier – et svar 
efter weekenden dur ikke!



”Det sociale”



”Det sociale”



”Det sociale”



Indflytning og fest

• Afstem forventninger til first movernes rolle 
på indflytningsdagen(e)

• Gør first moverne synlige
• Hav et centralt sted hele dagen(e), hvor alle 

indflyttere bliver taget imod 
• Afsæt økonomi til en indflytningsfest og 

anspor til at den holdes hurtigt
• Vær massivt tilstede på de sociale medier 

(Facebook) i den første tid.  



Indflytning og fest



Indflytning og fest



Opfølgning

• Følg med på fx Facebook, svar når der er 
”hårdknude” men hold ellers lav profil.

• Overhold aftaler og informér løbende i forhold til 
mangler i byggeriet.

• Brug first movere i forhold til det stiftende 
afdelingsmøde.

• Byg bro til lokalområdet og skab fordele for 
beboerne i handelslivet.

• Følg løbende med i ”temperaturen” på det 
sociale miljø! 



• Samspil mellem first movere og 
ejendomsfunktionær forebygger, letter 
kommunikation og øger viden hos beboere.

• Digitale afdelingsmøder – møder beboerne på 
deres banehalvdel.

• Digital kommunikation med ejendomskontoret –
hurtigere responstid + større tilfredshed.

Gladere beboere og mere tid til traditionelle 
driftsopgaver

Fordele i forhold til drift og ”dagligdag”



Før indflytning
• Én kontaktperson for first moverne – Sørg for at vedkommende er 

klar til at ”være på bølgelængde”
• Kræs for first moverne – DE hjælper JER!
• Prioritér tidlig social integration hos first moverne
• Information til alle – intet er for trivielt, alt har interesse
Ved indflytningen
• Synliggør first movere og sørg for at andre beboere ved hvem de er
• Hav et centralt mødepunkt OG gør det til en positiv oplevelse
Efter indflytning
• Følg op, overvåg ”tone” og hjælp med hverdagsudfordringer – det 

sparer driften og giver positivt overskud
• Skab forum for vidensdeling driftsafdelinger imellem – der er vigtige 

erfaringer og ”tricks” der kan deles.
• Skab grundlag for ”buddy-ordning” ved fremtidig indflytning 

4. Vigtige læringspunkter



God rundvisning
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