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Strategiske temadage og udviklingskurser for styregrupper og boligorganisationer 

 

 

Har I problemer med at forankre de boligsociale projekter? 
- Få ny inspiration og sæt fokus på forankringsstrategier og metoder til bedre forankring. 

I taler tit om forankring, men er usikre over for, hvad der reelt skal til for at skabe forankring af de 

boligsociale projekter. I jeres helhedsplan står der et par linjer om forankring på de sidste sider. Problemet 

er, at forankring ikke bør ses som den sidste opgave, men skal integreres allerede når helhedsplanen 

skrives og projekterne udformes (designes). For ellers er der en stor fare for, at man udvikler projekter på 

basis af medarbejdernes professionelle ressourcer og i en form, som er svære at forankre. Forankring skal 

være en del af helhedsplanens strategi og overordnede metode, så man fra start skaber bæredygtige og 

forankringsmulige projekter. En temadag om boligsocial forankringsstrategi vil sætte fokus på, hvordan I 

udvikler en forankringsstrategi, og skaber forankringsmetoder og forankringsplaner. Forankring kræver, at I 

udvikler lokale læringsprojekter og skaber mere kompetenceudvikling af frivillige og beboerdemokrater. 
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Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som udviklingskonsulent i 15 år i den almene sektor. Jeg har  

fulgt mange boligsociale projekter igennem årene og har måttet konstatere, at der mangler en forståelse 

af, hvad der skal til for at skabe forankring. I mit arbejde med boligsociale projekter har jeg haft succes med 

at skabe forankring ved at designe og udvikle projekter, der via beboeruddannelse har været mulige at 

videreføre og forankre. I Brøndby Strand, hvor jeg arbejdede fra 1997 – 2003, har jeg haft en del succes 

med forankring af bl.a. et beboerblad og de lokale medier, og det boligsociale projekt formåede at forankre 

tre aktivitetshuse.  

Som konsulent har jeg arbejdet videre med forankring. Jeg har studeret principperne i ulandsarbejde, hvor 

man i fremmede lande laver udviklingsprojekter, som tilpasses de lokale ressourcer og kompetencer. Jeg 

har udviklet en boligsocial forankringsstrategi, en forankringsmetode og ideen om udarbejdelse af foran-

kringsplaner. Ind til nu har der ikke været den store efterspørgsel på dette, men det er måske kun et 

spørgsmål om tid, inden det slår igennem.  

En temadag eller et udviklingsprojekt om forankring vil derfor også have karaktér af at være et pilot- og 

udviklingsprojekt, som andre vil kunne lære noget af, og det kan være banebrydende i forhold til at udvikle 

forankringsstrategier som en del af helhedsplanernes strategi og metode. 


