
Beboerinddragelsens fem faser

Fra Tilskuer til Deltager

En beboerinddragelsesguide, der belyser beboernes

forskellige udgangspunkter og roller i forhold til bolig-

områdets aktiviteter. Nogle er passive andre er aktive.

Guiden giver en forståelse for at inddrage beboerne i

forhold til dér, hvor de står og skridt for skridt føre dem

ind i det aktive fællesskab.
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1. Tilskuer

Model: Tverskov Kommunikation & Udvikling

2. Deltager

3. Ildsjæl

4. Beboervalgt

5. Medborger



Strategi for øget beboerinddragelse

Fra Tilskuer til Deltager

Beboerinddragelse i boligområdets aktiviteter og drift skaber ansvarlige beboere, der bidrager til at

udvikle et godt og trygt bomiljø, et godt naboskab og fælles normer, der kan forebygge problemer

og fremme beboertilfredsheden.

Hver tredje dansker arbejder frivilligt og undersøgelser viser, at der er et uudnyttet potentiale af

frivillige i boligområderne, som skal engageres ved at beboerdemokrater og ildsjæle bliver endnu

bedre til at motivere og organisere den frivillige indsats. Fra „tilskuer til deltager“ er en frivilliggui-

de, som ildsjæle, bestyrelser, boligorganisationer og projektansatte kan benytte til at udvikle det

frivillige arbejde i boligområderne.

Beboerinddragelsens fem faser

1. Fra passiv til tilskuer
Nyindflyttede beboere har fokus på egen lejlighed.

Velkomstpakke med blomster

Lær dine naboer at kende

2. Fra tilskuer til deltager
Beboeren deltager udfra interesser og individuelle behov.

Bankospil, klubliv og enkeltstående arrangementer.

Deltagelse i børn-, unge eller ældreaktiviteter.

3. Fra deltager til ildsjæl
Beboeren får lyst til at påtage sig ansvar for aktiviteter.

Tovholder ved fællesarrangementer.

Beboeren begynder selv at tage initiativer.

4.Fra ildsjæl til beboervalgt
Beboeren ønsker at tage ansvar for helheden.

Deltager i afdelingsmøder og stiller forslag.

Beboeren stiller op til afdelingsbestyrelsen.

5.Fra beboervalgt til medborger
Beboeren ser boligområdet som en del af lokalsamfundet.

Deltager i møder om lokalplaner og kvarterudvikling.

Engagerer sig i boligselskabet og i den almene sektor.
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til tilskuer

2. Fra tilskuer

til deltager

3. Fra deltager

til ildsjæl

4. Fra ildsjæl

til beboervalgt

5. Fra beboervalgt

til medborger

1. Fra passiv

til tilskuer



Boligområde

Giv de frivillige plads...

Giv frivillige direkte indflydelse
Organisér et godt socialt fællesskab
Send frivillige på en personlig rejse
Skab gode rammer og frihed
Sørg for at alle har en plads i arbejdet
Skab aktiviteter på de frivilliges præmisser
Giv de frivillige ansvar fra første dag
Sørg for at alle kan handle her og nu
Skab glæde og livskvalitet i arbejdet
Sørg for frivillig-uddannelse og læring
Styrk fællesskabet via mad og samvær

Hvis du vil fremme beboerdeltagelse
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Fra Tilskuer til Deltager

Kontakt Tverskov Kommunikation & Udvikling og skræddersy en temadag eller et

bestyrelseskursus ud fra jeres behov.

Eksempel:

Temadag - workshop - kursusdag - fyraftensmøde
      •  Vi gennemgår boligområdernes aktiviteter i de fem inddragelsesfaser

      •  Kan boligområderne styrke beboerinddragelsen i nogle af faserne?

      •  Hvilke nye aktiviteter kan det være relevant at sætte i gang?

      •  Hvordan kan bestyrelserne støtte ildsjælene bedre?

      •  Hvordan kan der skabes større deltagelse i afdelingsmøderne?

      •  Kan flere motiveres til at stille op til bestyrelsen?

Deltagere:

Beboervalgte, ildsjæle, projektansatte, ejendomsfunktionærer og administation

Eksempel:

Bestyrelseskursus: Udvikling af bestyrelsesarbejdet
• Vi gennemgår boligområdets aktiviteter i de fem inddragelsesfaser

• Kan boligområdet styrke beboerinddragelsen i nogle af faserne?

• Bestyrelsens møde- og arbejdsformer - hvordan kan de udvikles?

• Bestyrelsens arbejdsopgaver i løbet af hele året - hvem gør hvad?

• Hvordan bliver bestyrelsesmøderne mere effektive?

• Hvordan kan beboerdemokratiet udvikles

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen, evt. 2 - 3 afdelingsbestyrelser der samarbejder med konsulenten

om et fælles kursus, der afholdes på et kursuscenter en hel lørdag eller en fredag/lørdag.

Inddrag folk hvor de er...

Opret et legepladsudvalg
Lav en lokal børnklub med forældre

Opret udvalg under bestyrelsen
Giv rådighedsbeløb til aktiviteter
 Få flere med i festforberedelser
Hold opgangs- eller blokmøder

Nedsæt gårdråd med indflydelse
Arrangér velkomstmøder

Skab aktivitet via bankospil
Arrangér udflugter med frokost

Lav spiseklub med eksotisk mad


