
Fokus på forankring 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I denne workshop kikker vi på tre modeller for forankring.Workshoppen foregår på engelsk – og tovholdere er mig Annika Agger, Oystein Leonardsen og Parama Roy. Parama og jeg er forskere – og har forsket i dette felt i flere år, Oystein har været områdefornyelsesleder i Sundholms kvarteret.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
På workshoppen vil vi komme ind på både nogle af de teoretiske begreber der er i spil – som i kan se på denne her slide.Der er mange ord og tilgange der lapper over – som I kan se her – hvor vi har samlet nogle af de mange fancy ord- der ofte er i spil på det her felt.Samskabelse – borger/bruger inddragelse – frivillighed – og nogle gange bruges ordet demokrati også



 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil på workshoppen se nærmere på  - hvad vi forstår ved FORANKRINGVi mener at forankring er et lidt overset emne forskningsmæssigt- og i praksis.Og at det fortjener mere opmærksomhed. For hvad er succeskriterierne for områdefornyelsesindsatserne egentlig? Og hvilke processer skal sættes i gang for at nå de mål der stilles? 



 

Hvad skal det offentlige 
kunne? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad skal det offentlige kunne for at igangsætte positive spiraler i udsatte og nedslidte boligområder?Det er der mange meninger om. Men der synes at være enighed om, at offentlige indsatser ikke kan stå alene – men at man må mobilisere lokale aktører. Og det er her at forankring kommer ind i billedet – som noget interessante 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
For det første handler det jo om – at der sættes en masse projekter i søen. Få ting til at ske.Vi vil på denne her workshop se på tre projekter fra områdefornyelsen i SUNDHOLMSKVARTERETMen her i salen, sidder folk fra hele kongeriget og andre der arbejder med udsatte områder, fra en anden vinkel. Og vi I vil deltage i denne workshop så vi kan berige hinanden!



Områdefornyelsens rolle? 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I workshoppen vil vi gerne bliver klogere på  hvad det er vi gør – når vi er ”derude” ! Hvad er det vi gør – når projekter synes at lykkes? Hvad er det for en rolle eller kompetencer vi – I har – og hvad gør I når projekter forankres på en måde, hvor der kommer ting op og stå, og hvor ting ikke dør ud, så snart vi er ude af områderne igen?



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil gerne høre jeres historier om – hvad I gør – men vi vil også gerne selv præsentere nogle af de erfaringer vi har – fra praksis- bl.a. via Oystein –og fra forskningen og nogle af de undersøgelser vi har lavet.Noget af det der går igen er – at det handler om NETVÆRK om at koble sig på de eksisterende netværk og om at skabe nye



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi hører også om – at det handler om at få de lokale til at stå selv! Eller de samarbejdsrelationer der er dannet – til at leve videreOg det er her forankringen kommer ind igen – hvordan går vi fra projekter til hverdags drift?Ligger der nogle guldkorn der ud – lad os dele erfaringerne. 



Samskabelse 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samskabelse er hot – det nye ord.Kræver det noget nyt af os? Som professionelle?  Hvad mener I – det vil vi gerne debattere her i denne workshop.Vi tror det handler om at kunne spotte ressourcer – og koble dem – understøtte dem i at gøre ting samme – så de kan mereNogle taler i den forbindelse om OMVERDEN INDDRAGELSE. Men det handler også om at have øje for dem– der ikke har ressourcerne.



 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Andre taler mere om – at det handler om at få tiltrukket ressourcerAt en investeret krone skal blive til fire.At få koblet omverdens interesse på kvarterene – brande dem og koordinere indsatserMen hvad betyder det så for forankring?



 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi vil rigtig gerne sammen med jer – få talt mere om hvad det er for en særlig ingrediens eller opskrift, eller touch - der kan være hensigtsmæssige – når vi arbejder med de her typer af områder- med de her typer af problemstillinger? Og hvordan tænker vi på forankring ind fra starten?



1. Forankring ved at danne 
en forening 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi ser på som sagt på tre forankringsmodellerDen traditionelle – er at der bliver dannet en forening Det er den model man brugt mange steder – og det er en meget udbredt tilgang. 



2. Forankring gennem 
dannelsen af et partnerskab 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En anden måde at forankre på er – at der bliver dannet et partnerskab.  Disse kan være mere eller mindre formelle, og man kan eksempelvis skrive forventninger eller opgaver ned – så alle er klar over, hvad man skal. Det kan der også være forskellige potentialer og udfordringer ved.



3. Forankring gennem et 
netværk 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En tredje måde at forankre på – er gennem at danne et nyt netværk Det ser vi også i mange tilfælde – at det kan være en måde at forankre på- og sikre at der er nogle platforme- hvor lokale kan koordinere deres aktiviteter. Det kan der også være fordele og ulemper ved.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi er glade og overvældede over hvor mange mennesker vi sidder her i dag- Det fortæller os at vi har brug for at zoome ind på FORANKRINGEr der særlige ting vi skal være obs på? Er der nogle tips og triks vi kan give videre.Vi håber at dette her bare bliver starten – på en frugtbare – og rar debat- der giver os udsyn



 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi håber at dagen i dag – og især snakken på vores workshop giver os nogle nye perspektiver



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi håber at I og vi blive lidt rart rundtossede og inspirerede- og at vi får dannet nogle nye netværk og projekter



 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi håber vi kommer op og får udsyn – overblik og at vi bliver rykket i vores perspektiver Og at det bliver sjovt og hyggeligt



 

Fordele og ulemper 
ved forskellige 
modeller for 
forankring! 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alt i alt vil vi altså tale om :



 

Tak for jeres 
opmærksomhed ! 
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