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For institutioner, der giver tilskud til 
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Elektronisk tilmelding
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Tilrettelæggelse/
kursusledelse 
Ellen Højgaard Jensen i samarbejde 
med Anne Tortzen, Center for 
borgerdialog

Inspirationsdag 10. december i København



12.00: Medborgerskab, unge og 
planlægning
Haderslev Kommune har valgt ”medborgerskab” 
som det helt centrale tema. Hør om det konkrete 
samarbejde med de unge i forbindelse med 
planstrategi 2011, hvor kultur- og fritidsfaciliteter, 
mobilitet og væresteder har været til debat. Hør 
også om den opfølgende involvering i forbindelse 
med kommuneplan 2013. Hvad har været let, hvad 
har været svært og hvad har overrasket?

Ved Strategisk Planlægger Klavs Busch Thomsen. 
Haderslev kommune

12.45: Frokost 

13.45: Sparring på egne 
udfordringer 
Tag en udfordring under armen og få sparring fra 
de andre deltagere

14.45: Pause 

15.00: Fang de unge via de 
elektroniske medier – Facebook, 
sms og gps
Tips og tricks og eksempler fra ind- og udland

Ved Direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

15.45: Fælles opsamling

16.00  Tak for nu

Få de unge med i planlægningen

Hvordan kan man som planlægger få de unge i tale? Hvilke metoder 
er egnede til at få en dialog om planlægning og byudvikling? Og 
hvordan får man omsat deres bidrag til planer?

Når vi lægger planer og strategier, der rækker langt ind i fremtiden, 
er det oplagt at lytte til, hvilke forestillinger og drømme, de unge har. 
De unge skal inddrages i den demokratiske proces, de kan bidrage 
med helt nye ideer og det er jo dem, der skal befolke vores byer i 
fremtiden.

Program

9.15: Ankomst og velkomst 

9.30: Herfra hvor jeg står. Brændende 
spørgsmål og forventninger til dagen

10.00: Erfaringer og dilemmaer
•	 Hvornår er det relevant at inddrage unge?
•	 De unges perspektiv
•	 Unge, demokrati og deltagelse
•	 De to spor: Inddragelse i projekter og 

løbende inddragelse 
•	 Typiske udfordringer/faldgruber, når unge 

inddrages 

Ved direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog 
i dialog med deltagerne

11.00: Pause 

11.15: Kommunen og de unges 
hverdagsliv
Hvem er de unge og hvordan ser deres 
hverdagsliv ud? Hvilke udfordringer er der i forhold 
til at inddrage de unge i byudviklingen – og hvad 
tænker de egentlig om kommunen? Hør hvordan 
samarbejdet mellem de  unge og byplanlæggerne 
tilrettelægges, hvordan du kan skrue en 
inddragelsesproces sammen, og hvordan du kan 
arbejde med forankring.

Ved konsulent Ane Rottbøll. By X. Kontoret for 
Bæredygtig Udvikling, Københavns kommune

Inspirationsdagen giver dig: 

•	 Eksempler på nytænkende inddragelse af unge 
•	 Erfaringer fra kommuner, der er langt fremme på feltet
•	 Fif til, hvordan I kan bruge elektroniske medier: sms, gps-

tracking og Facebook 
•	 Mulighed for at få sparring på dine egne opgaver og          

udfordringer 
•	 Idéer til, hvordan de unges bidrag kan omsættes i           

planlægningen


