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TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE 
 

                       

 
SMID DEN KOMMUNALE KITTEL 
– Når embedsmænd spiller på ”udebane” i lokalsamfund 

 

BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER  
– Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati 

 

GHETTOSTRATEGI OG DET LOKALE SAMARBEJDE 
– Strategisk projektledelse, når ”ghettoer” skal afvikles 

 

DEN GODE KOMMUNALE PROJEKTLEDER 
– Når de menneskelige ressourcer er afgørende for resultatet 

 

VELFÆRDSSAMFUNDETS NYE PARADIGME 
– På vej fra kollektive ordninger til individuelle løsninger 

 

 

 

 

                For kommunale ledergrupper og personalegrupper    
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Facilitering af temadag for kommunale ledergrupper  og personalegrupper    

 

Tema: SMID DEN KOMMUNALE KITTEL 
– Når embedsmænd spiller på ”udebane” i lokalsamfund 

Kommunalreformen har skabt fokus på borgerinddragelse. Samtidig arbejder mange kommuner 

med at inddrage borgere i en række velfærdsopgaver. Det er en udfordring for de kommunale 

afdelinger, projektledere og medarbejdere, som i højere grad end tidligere skal ud og møde 

borgerne.    

På temadagen sætter vi fokus på de kommunale roller og tilgangen til de frivillige borgere i 

lokalsamfundet:  

- Hvilke barrierer er der i mødet imellem kommune og borgere? 

- Hvad skal tilgangene og succeskriterier for borgerinddragelsen være? 

- Hvordan bruges fællesskabet som løftestang til udvikling af lokale projekter? 

Temadagen sætter fokus på, hvad det er, der driver borgerne til at være frivillige, og hvordan 

kommunale medarbejde kan understøtte borgerinddragelsesprocessen, så den bliver til gavn for 

både civilsamfund og for kommune. Vi vil bl.a. se på ledelse af frivillige, rummet for demokratisk 

inddragelse og kommunikationsindsatsen i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen. 

På temadagen sættes der fokus på deltagernes erfaringer i mødet med borgerne, og deltagerne 

deler deres viden og erfaringer med borgerinddragelse. I en kombination af oplæg og deltager-

dialog sættes der fokus på, hvordan den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.  

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ 

temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign. 

 
TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING:  

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige 
borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, 
almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte 
boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddra-
gelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.   

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne 
får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden 
kommer i spil på nye måder. 
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BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER  
– Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati 

Når kommunalt ansatte og projektledere skal samarbejde med almene boligorganisationer, 

afdelingsbestyrelser, varmemestre og projektmedarbejdere, bliver de draget ind i en kultur, der 

kan være svær at navigere i. Den beboerdemokratiske kultur indeholder værdier fra den tidligere 

arbejderkultur. Kulturen kan være flerkulturel og er ofte præget af mistro og interne magtkampe, 

der kan sætte et markant præg på samarbejdet med kommunen.  

På temadagen sætter vi fokus på den særlige almene kultur og de mange aktører i de almene 

boligområder:  

- Hvilke barrierer er der i mødet imellem kommune og den almene beboerkultur? 

- Hvordan fungerer beboerdemokratiet som demokrati og som samarbejdspartner? 

- Hvordan etableres bedre samarbejdsrelationer imellem borgere og kommune? 

Den almene sektor består af valgte og ansatte aktører, der løser forskellige opgaver og som 

fungerer i et demokratisk hierarki, der er vigtig at kende, hvis samarbejdsrelationerne skal udvikle 

sig positivt. Samarbejdet afhænger i høj grad af, hvorvidt samarbejdsparterne er i stand til at 

afkode hinandens tilgange og forventninger. 

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om de almene boligområders kultur, 

regler og traditioner. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan 

den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.  

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ 

temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign. 

 
TVERSKOV KOMMUNIKATION & UDVIKLING:  

Journalist og konsulent Kim Tverskov har i de sidste 15 år udviklet projekter sammen med kommuner og frivillige 
borgere i lokalsamfund og i udsatte boligområder. Kim Tverskov arbejder i krydsfeltet imellem boligorganisationer, 
almene boligområder og kommuner. Han har arbejdet som boligsocial projektleder, som freelancejournalist i udsatte 
boligområder og som projektleder og frivilligkonsulent i mange samarbejdsprojekter, hvor beboer- og borgerinddra-
gelse er i fokus. Han underviser på Foreningshøjskolen og er initiativtager til Beboerhøjskolen.   

Tverskov Kommunikation & Udviklings workshop og temadage er kendte for at være intense forløb, hvor deltagerne 
får en masse nye input, bliver aktiveret og indgår i en nyttig og reflekteret dialog, hvor deres erfaringer og viden 
kommer i spil på nye måder.  
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GHETTOSTRATEGI OG DET LOKALE SAMARBEJDE 
– Strategisk projektledelse, når ”ghettoer” skal afvikles 

Skal vi servicere ghettoer eller skal vi afskaffe dem? Der foregår et stort arbejde i de udsatte 

boligområder, men stadig flere undersøgelser viser, at indsatsen ”kun” skaber bedre trivsel – og 

ikke afvikler ghettoerne.  

På temadagen sætter vi fokus på den kommunale indsats i de udsatte boligområder: 

- Er indsatsen fokuseret og fører den til udvikling eller til afvikling af ”ghettoen”? 

- Hvad er den kommunale indsats og rolle i de boligsociale projekter? 

- Hvilke tiltag er der behov for, hvis ”ghettoerne” skal afvikles? 

Temadagen vil bl.a. fokusere på de boligsociale nøgletal og arbejdet med at ændre den sociale- og 

etniske skæve beboersammensætning. Deltagerne vil diskutere boligsociale strategier, herunder 

forankringsstrategier, hvis mål er at gå fra projekt til drift og skabe varige forbedringer. Temada-

gen kan danne udgangspunkt for at udvikle nye tiltag og boligsociale prioriteringer. 

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om arbejdet i de udsatte boligområder 

og diskuterer, hvordan indsatsen optimeres. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes 

der fokus på, hvordan den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.  

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ 

temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign. 
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DEN GODE KOMMUNALE PROJEKTLEDER 
– Når de menneskelige ressourcer er afgørende for resultatet 
 
Det er lidt af en udfordring at være kommunal projektleder med borgerinddragelse og frivillige 

som målgruppe. På et traditionelt projektlederkursus får deltagerne nogle nyttige projektværk-

tøjer, men der skal menneskelige ledelseskompetencer til, hvis projektarbejdet skal lykkes.  

På temadagen sætter vi fokus på de menneskelige ledelsesressourcer for at optimere deltagernes 

arbejde som projektledere: 

- Hvordan skabes selvindsigt over egne ressourcer og ledelsesevner? 

- Hvilke lederkompetencer og ressourcer er afgørende for at skabe succes? 

- Hvordan kan den enkelte udvikle sit potentiale?  

Temadagen vil bl.a. fokusere på evnen til at analysere, forståelse af projektets mange målgrupper, 

timing af processer, motivering af frivillige, anerkendende tilgang, accept af forskellige i 

deltagelsesniveau, inkluderende ledelse og evnen til at rose, vejlede og coache. 

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om arbejdet som projektledere og 

diskuterer, hvordan indsatsen optimeres. I en kombination af oplæg og deltagerdialog sættes der 

fokus på, hvordan den enkeltes indsats og den kommunale indsats kan styrkes og forbedres.  

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ 

temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign. 
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VELFÆRDSSAMFUNDETS NYE PARADIGME 
– På vej fra kollektive ordninger til individuelle løsninger 
 
I industrisamfundet var der fokus på masseproduktion og skabelse af ensartede produkter og 

ydelser. Det skabte en idé om, at velfærdsydelser skulle være ens i alle kommuner og at denne 

ensartethed i velfærdsydelsen var en rettighed for den enkelte borger.  

På temadagen sætter vi fokus på det nye velfærdsparadigne og kommunernes muligheder for at 

udvikle velfærdssamfundets ydelser: 

- Kan kommunen gå fra at have ensartede til at udvikle mangfoldige velfærdsydelser? 

- Hvordan kan frivillige og professionelle indgå i et velfærdspartnerskab? 

- Hvordan udvikles velfærdsydelser med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker? 

 

Fornyelse af velfærdssamfundet kan tage udgangspunkt i en vision om, at velfærdsydelser skal 

udvikles via en lokal samskabelsesproces. På temadagen ser vi på fremtidens velfærdssamfund, og 

på hvilke rammer og bindinger kommuner i dag har for at udvikle en mere fleksibel velfærds-

ydelse, hvor borgerne og civilsamfundet kan spille en nøglerolle i udvikling af velfærden. 

På temadagen deler deltagerne deres erfaringer og viden om arbejdet med at skabe nye 

velfærdsydelser og diskuterer, hvordan indsatsen optimeres. I en kombination af oplæg og 

deltagerdialog sættes der fokus på, hvordan den enkeltes indsats og den kommunale indsats kan 

styrkes og forbedres.  

Temadagen designes og tilpasses kundens ønsker og behov. Kunden kan vælge imellem ½ 

temadag og en hel temadag. Pris aftales på baggrund af deltagerantal og kursusdesign. 
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kommer i spil på nye måder. 
 


