Det perfekte miks

-mellem fysisk og digital
borgerinddragelse

31. august 2021 og
10. september 2021

FORMÅL OG MÅLGRUPPE
Hvilke digitale værktøjer og erfaringer kan vi med fordel forsætte med
at bruge til inddragelse og dialog
med borgerne? På dette kursus
jagter vi det perfekte miks mellem
fysisk og digital inddragelse.

En håndfuld kommuner fortæller
om, hvilke digitale værktøjer de vil
fortsætte med at bruge, suppleret med en lynguide til de bedste
værktøjer. Hør også formanden for
landets kommunaldirektører fortælle om chefens positive holdning til
fremtidig brug digital borgerinddragelse.

Hedensted Kommune har været vidt
omkring med både fysisk og digital
borgerinddragelse og vi får en vurdering af styrker og svagheder fra et
byrådsmedlem.
Som deltager på kurset kommer du
også selv på banen i en workshop
med kolleger fra andre kommuner,
hvor målet er at lave en skabelon for
det bedste miks mellem “forsamlingshuse og Teams”.

PRAKTISK INFO

ARRANGØRER

Kurset strækker sig over to dage.
Et par timer den 31. august, hvor vi
mødes digitalt og et fysisk møde i
Vejle fredag den 10. september, der
afsluttes med en digital byvandring
i Vejle, hvor din mobil guider og
fortæller, mens du oplever byen.

Ellen Højgaard Jensen
Kursusansvarlig. Direktør i Dansk
Byplanlaboratorium

Deltagerafgift
3.300 kr. for tilskudsgivere til Dansk
Byplanlaboratorium
4.125 kr. for andre
Kontakt:
ehj@byplanlab.dk
Telefon: 26157281
Tilmelding
Via www.byplanlab.dk

Claus Leick
Gennemgående underviser. Har
skrevet bogen: Borgerinddragelse i
praksis, hvor han har trukket på sin
erfaring og viden som underviser og
rådgiver i strategisk kommunikation
og mødeledelse, og som udvalgsformand i Skanderborg Kommune
gennem tre byrådsperioder, hvor
han har medvirket til et utal af inddragende processer.

Foto: Palle Skov

PROGRAM
Tirsdag den 31. august (Teams)
10.00 - 12.00:

Fredag den 10. september Vejle
10.00 - 16.00:

Aarhus, Gladsaxe, Svendborg Kommuner m.fl. fortæller om deres bedste
erfaringer med digital borgerinddragelse og hvad de vil forsætte med at
bruge.

10.00 – 12.00

Guidet tour med de bedste digtigal
værktøjer, der med fordel kan bruges
i den fysiske verden. Hør bl.a. om
Padlet, Mentimeter, Echoes, Cultural
probes m.fl

Lokaldemokrati i nybrud
Kommunaldirektørens rolle når
birgerinddragelsen skal udvikles. Udgangspunktet er en helt frisk analyse
fra Mandag Morgen - ”Lokaldemokrati
i nybrud”, som bl.a. peger på mulighederne med digital borgerinddragelse.
Ved formanden for Kommunaldirektørforeningen, Niels Nybye Ågesen fra
Vejle.
Hvor langt kan man gå med den
digitale borgerinddragelse?
Hvilke krav og forventninger har
politikerne til fremtidens borgerinddragelse og hvor langt kan man gå
med digital inddragelse i en mindre
mindre kommune, hvor man er vant

til at snakke med borgerne på gaden
og brugsen?
Ved byrådsmedlem, Jacob Ejs fra
Hedensted Kommune
Frokost
12.45 – 16.00
Det perfekte miks mellem fysisk og
digital borgerinddragelse,
Workshop hvor deltagerne i grupper
udarbejder en skabelon for, hvordan
vi bedst får lavet en kobling mellem
den fysiske og digitale dialog med
borgerne. Workshoppen afsluttes
med en plenum-præsentation af de
forskellige skabeloner.
Digital byvandring i Vejle med
appen Echoes, der automatisk
aktiverer små fortællinger, når du
nærmer dig en bestemt bygning eller
adresse - en lokationstyret podcast.

