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Strategiske temadage og udviklingskurser for styregrupper og boligorganisationer 

 

 

Giver jeres evalueringer viden der kan forbedre jeres projekter? 

- Gå et spadestik dybere og få hjælp til at lave en strategisk evaluering. 

Landsbyggefondens krav til evalueringer er blevet skærpet i gennem årene, men de bygger i meget høj grad 

på kvantitative evalueringer, hvor antallet af deltagere i et givent projekt betragtes som et resultat i sig 

selv. Evalueringerne har ikke fokus på de kvalitative ting. Hvordan er f.eks. samarbejdet i mellem parterne?  

Styregruppernes ofte manglende ressourcer medvirker til, at man primært fokuserer på ”aktiviteter” og 

glemmer at følge projektet på de strategiske parametre. Hvordan integreres den nye projektkultur med den 

gamle frivilligkultur? Fører aktiviteterne til at boligområdet afvikler sin status som ghetto-område? Hvordan 

er afdelingsbestyrelsens rolle i projektet? Forankres projekterne? Hvordan arbejder Styregruppen? Og 

hvordan er samarbejdet med den lokale kommune? Udviklingsprojektet sætter fokus på den gode projekt-

kultur og bygger på en interviewundersøgelse, hvor projektets forskellige parter interviewes. Den strate-

giske evaluering diskuteres på et eller flere udviklingsmøder i Styregruppen, der drager konklusioner og 

som udarbejder en handleplan i forhold til de centrale udfordringer. 
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Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som udviklingskonsulent i 15 år i den almene sektor. Jeg har 

igennem 8 år arbejdet i et boligsocialt projekt i Brøndby Strand, hvor jeg fik et godt indblik i evaluerings-

kulturen i et udsat boligområde. Jeg har siden arbejdet i andre projektet og har generelt oplevet en meget 

tilfældig evalueringskultur.    

Evalueringskulturen er styret af de krav Landsbyggefondens stiller og ikke af boligaktørernes egne evalue-

ringsbehov. Evalueringerne opfattes som en del af det administrative arbejde, der hører med til en hel-

hedsplan og ikke som et styringsværktøj, der skal bruges til at justere den strategiske kurs. Selvevalueringer 

har en tendens til at være for ukritiske og tegner ofte et meget positivt billede. Min erfaring er, at de mere 

dybdegående evalueringer giver anledning til nye forståelser og justeringer af den boligsociale praksis. Bru-

ger man en ekstern evaluator er der mulighed for at åbne op for de mange tabuer og lægge de problemer 

på bordet, der fungerer som barrierer for ny udvikling. En strategisk evaluering kan ikke erstatte de eksiste-

rende evalueringer, da den fokuserer på andre spørgsmål og temaer. Den skal derfor ses som et supple-

ment til de eksisterende evalueringer. Det er nødvendigt nu og da at gennemføre en strategisk evaluering 

for at stille de helt grundlægge spørgsmål til projektet form og indhold.  


