Få mere ud af
borgerinddragelsen
-fysisk eller digitalt

4. marts 2021 og
7. april 2021

FORMÅL OG MÅLGRUPPE
Kursus for dig, der gerne vil have
mere ud af jeres borgerinddragelse
gennem fokus på bedre
planlægning og processer.

Det handler blandt andet om at
sammensætte det rigtige tema der
kan gennemføre en god proces om
byudvikling og fysisk planlægning.

Hvordan får vi fat i de rigtige deltagere, hvordan skaber vi engagement
og ejerskab og hvordan bliver vi
bedre til at skabe forventningsafstemning ?

Tag dit eget projekt med på kurset
og få inspiration til at skrue en
spændende og gennemarbejdet
proces sammen. Hvis du tager et par
kolleger med får det endnu større
gennemslagskraft.

PRAKTISK INFO

ARRANGØRER

Deltagerafgift
4.200 kr. for tilskudsgivere til Dansk
Byplanlaboratorium.
5.100 kr. for andre

Ellen Højgaard Jensen
er kursusansvarlig – hun er direktør i
Dansk Byplanlaboratorium og har en
lang erfaring med borgerinddragelse i
planlægning, byfornyelse,
områdefornyelse og helhedsplaner

Materiale
Alle oplæg og pointer fra gruppesnak
og plenum bliver samlet i et
inspirationskatalog, som alle
deltagere får tilsendt. Deltagerne får
også et eksemplar af bogen:
Borgerinddragelse i praksis.

Kontakt

ehj@byplanlab.dk
telefon 26157281

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk senest 10.
februar 2021
Hvis myndighedernes
Covid-19 - restriktioner forhindrer
gennemførelse vil kurset blive rykket
og du vil få mulighed for at få
pengene retur.

Claus Leick
er gennemgående underviser - han
har netop udgivet bogen Borgerinddragelse i praksis (Kommuneforlaget),
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 i et utal af inddragende
processer.

Foto: Palle Skov

PROGRAM
Dag 1 - torsdag den 4. marts
2021 i Odense fra 9.30 til 16.00
Bliv skarp på formål og spillerum
Forudse interessekonflikter og
erkend egen rolle
Workshop
(vi arbejder med
deltagernes projekter)
Hør om erfaringerne med
borgerinddragelse i Vejle
Kommune og hvordan de arbejder
med ABCD-metoden
v/Peter Sepstrup, projektudvikler Byer
og Land.
Få fat i de ”rigtige” deltagere

Vælg den bedste metode til
inddragelse - de bedste erfaringer
med fysisk pg digital
borgerinddragelse

Workshop
(vi arbejder med
deltagernes projekter)

Workshop
(vi arbejder med
deltagernes projekter)

Hør om erfaringerne med
borgerinddragelse i byudviklingsprocesser i Odense Kommune
v/ Jeanette W. Olsen, kontorchef Byplan.

Dag 2 - onsdag den 7. april
2021 i Vejle fra 9.30 til 16.00

Sæt det rigtige hold
Vær klædt på som ordstyrer

Aktiver deltagerne og få styr på
debatten

Øvelse, refleksion og evaluering
(vi arbejder med
deltagernes projekter)

Brug stedet og deltagernes
motivation. Ikke to borgere er ens.
v/Annika Agger, lektor på RUC

