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Crash course
Dansk Byplanlaboratorium har i det seneste års tid afholdt en række 
kurser om digital borgerinddragelse i samarbejde med kommunikations-
konsulent Claus Leick. Nu udvider vi paletten med en perlerække af nye 
værktøjer.
 
Dette digitale kursus kræver ingen forudsætninger, og ligger i naturlig 
fortsættelse af kurset om Padlet og Mentimeter. Du kan tage det, hvis 
du har deltaget tidligere, men du kan også springe på her.

Få en introduktion til en bred vifte af forskellige værktøjer, der kan 
hjælpe med digital formidling og inddragelse i planprocesserne. 
Alle programmer og apps er enkle og nemme at bruge. Kurset løber over 
to dage den 22. og 23. februar og på dag 2 får du et lynkursus i at lave 
god video og gode fotos til at understøtte jeres formidling.

Claus Leick er gennemgående underviser og Ellen Højgaard er 
mødeleder på onlinekurset. Claus Leick er kommunikationsrådgiver, 
udvalgsformand og forfatter til bogen “Borgerinddragelse i praksis). 
Ellen Højgaard Jensen er direktør i Dansk Byplanlaboratorium og har 
beskæftiget sig med borgerinddragelse i planlægning og byfornyelse på 
både praktisk og teoretisk plan,

Mandag den 22. februar (09.30 - 12.00)
 
Digital inddragelse & præsentation
Inspiration til mødet med borgerne
 
StoryMap Præsentationsprogram, der viser dynamisk oversigtskort, foto, 
video og tekst samtidig. Egner sig godt til at fortælle om fx forskellige 
aktiviteter, bygninger, vejanlæg mv forskellige steder i en by/kommune. 
Appen Storyo er endnu mere enkel at bruge, hvor borgerne med 
lokation, foto el video kan vise deres ønsker, bemærkninger, begejstring 
eller det modsatte om fx bygninger og trafikanlæg.
 
Echoes: En metode med en app, hvor borgerne kan blive sendt rundt i 
byen på en bestemt rute og hvor de får små fortæller forskellige steder. 
Fortællingerne aktiveres automatisk, når man nærmere sig en bestemt 
adresse eller bygning.
 
Vesthimmerlands Kommune fortæller om erfaringer med Arki Lab: 
En app hvor borgerne selv kan designe deres eget byrum, bygning mv, 
hvor man tager et foto af fx en gade og så selv sætte forskellig 
byrumsinventar ind på fotoet - fx træer, bænke, mennesker mv.
 
Cultural probes: En metode, hvor man beder borgerne om at 
undersøge deres lokalområde med fokus på bestemte emner - 
Furesø Kommune fortæller om deres projekt “Gæstebud”, hvor borgerne 
henter en pose med lidt lækkert på rådhuset og får en opgave med hjem 
til brug i en inddragende proces.

Prøv selv: Vi holder en pause undervejs, hvor du selv skal ud og prøve 
kræfter med appen Storyo.

-Mere inspiration til digital borgerinddragelse
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Crash course

Tirsdag den 23. februar (13.30 - 16.00)

Visuel formidling
Få et lynkursus i den gode video og det gode foto. Prøv selv og hør om 
andres erfaringer med at bruge videoer i planprocesserne.
 
Sådan laver du en god video: Et minikursus i at lave den gode video på 
din smartphone, hvor du interviewer, fortæller eller beskriver til brug på 
et digitalt borgermøde eller omtale af en planproces. Lær nogle enkle 
tricks og prøv selv, så du efterfølgende har helt styr god lyd, afstand, 
beskæring, længde, interviewteknik, tekstning, vinkling mv
 
Sådan fortæller du med foto: “hvem, hvad, hvor - foto” eller “1,2,3,4,5 - 
foto” er fortællemetoder, hvor man kan beskrive en konkret 
situation med et antal foto’s med forskellige vinkling og afstand. 
Få input til, hvordan du laver foto, der kan underbygge din fortælling, 
når du holder digitale borgermøder.
 
Erfaringer fra kommunerne
 
Prøv selv: Vi holder en pause undervejs, hvor du selv skal ud og prøve 
kræfter med det lærte.

Sted: Online

Tidspunkt: 22. februar 9.30 - 12:00 og 23. februar 13:30 -16.00

Pris: 1000 kr. for tilskudsgivere til dansk Byplanlaboratorium og 1250 for 
andre

Tilmeldingsfrist: 15 febuar - derefter er tilmeldingen bindende.

Målgruppe: Kommunernes planafdelinger

Kursusleder: Ellen Højgaard Jensen, 
Gennemgående underviser Claus Leick

-Mere inspiration til digital borgerinddragelse


