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Hvad skal vi i dag?

● Intro til TAG DEL

● TAG DEL: Hvad kan det bruges til?

● Borgerinddragelse: Hvad er det?

● Borgerinddragelse: Hvordan gør man det?

● Pause

● Borgerinddragelse: Hvor bliver borgerne af?

● Dialog med borgerne: Community management

● Dialog og handling med borgerne: At gå offline



  

Intro til TAG DEL

http://vimeo.com/60160660                                         

http://vimeo.com/60160660


  

Intro til TAG DEL



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?
● Robust infrastruktur:

– FB og Twitter = trafik er engagementsbaseret

– TAG DEL = Indhold bliver ved at være samme sted, 
så længe i ønsker det. 

● Dialog mellem borger og organisation:

– FB = Organisationen dominerer sin side. Borger 
indhold med småt i venstre side

– Twitter = Ingen videre forskel på borger og 
organisation, men 140 tegns begrænsning

– TAG DEL = Borger og organisation kan begge 
invitere ind til dialog. Borger får mere plads hos 
organisationen, hvilket er centralt for 
engagementet.



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?

Udvikling og borgerinddragelse



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?

Partnerskaber



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?

Dokumentation og åbne processer



  

TAG DEL: Hvad kan det bruges til?

Udgangspunkt for kommunikation



  

Borgerinddragelse: Hvad er det?

● 4 grader af inddragelse

– Dialog og høring

– Samskabelse

– Sameksekvering

– Den inddragende borger



  

Borgerinddragelse: Hvad er det?

● Når man inviterer borgere ind i proces, må man 
overveje hvilke indflydelsesmuligheder - såvel 
som hvilket ansvar - man vil give dem.

● Overvej hvilke udfordringer du stiller borgerne. 

● Sørg for at afstemme det med borgerne – fx 
som en del af udfordringsteksten:



  

Borgerinddragelse: Hvad er det?



  

Borgerinddragelse: Hvad er det?



  

Borgerinddragelse: Hvordan gør 
man det?

● Hvilken udfordring?

– Udkantsdanmarkproblematik og Margrethe Reedtz 
skolens overlevelse som udfordringer:



  

Borgerinddragelse: Hvordan gør 
man det på tagdel.dk?

● Opskriften på den gode udfordring:

– 1 konkret spørgsmål der angår det dine brugere 
ved noget om og som du gerne vil have dem til at 
bringe i spil. 

● Hvem vil du inddrage?

● Hvorfor vil du inddrage dem?

– Uddyb baggrunden i lægmandssprog. Tal til 
borgerens perspektiv.

● Din motivation for projektet. 

● Hvilken betydning får projektet for de borgere vi gerne vil 
inddrage? 

● Hvis behovet for faglig viden er der, så oversæt det til 
hverdagssprog.



  

Borgerinddragelse: Hvordan gør 
man det tagdel.dk?

● Opskriften på den gode udfordring fortsat.

– Forventningsafstemme ved at fortælle 
udfordringens mål og hvilke muligheder borgeren 
har for at involvere sig. 

● Kan borgerne få noget ud af at bidrage til din udfordring?

● Hvilket niveau af inddragelse ønsker du?

– 1-2 underspørgsmål der afsluttende kan give en 
uddybning af hvad du søger efter hos borgerne.

● Kunne borgerne fx have erfaringer fra lignende 
situationer du kan bruge?

● Er der forhold borgerne kender bedre til end dig?



  

Borgerinddragelse: Hvordan gør 
man det på tagdel.dk?

● Det dårlige eksempel:

Hvordan kan vi skabe mere tolerance i Ikast-brande?

En præleminær undersøgelse af de postmoderne 
strømninger i det danske samfund, har vist en stigende 
ekletisme hos den gennemsnitlige danske borger. I Ikast-
brande kommune ønsker vi at udnytte dette potentiale, til at 
skabe nye partnerskaber på tværs af traditionelle opdelinger. 
Dette fordi vi mener et heterogent samfund bør være et ideal 
for størst mulig mangfoldighed i lokalsamfundet. Derfor vil vi 
gerne høre hvilke ensartede strømninger du som borger ser i 
din hverdag, som kunne have potentiale for at skabe nye 
relationer?



  

Borgerinddragelse: Hvordan gør 
man det på tagdel.dk?

● Det gode eksempel:

Hvordan kan vi skabe mere tolerance i Ikast-brande?

I Ikast-brande kommune vil vi gerne være med at skabe 
lokalsamfund med plads til alle. Vi ved at relationer mellem 
mennesker og på tværs af kulturer kan være med til at skabe 
grundlaget for mere mangfoldighed. Derfor vil vi gerne lave et 
event hvor borgere i Ikast-brande kan møde nye mennesker 
og bekendte mennesker på nye måder. I den forbindelse vil vi 
gerne høre om dine erfaringer med at møde nye mennesker 
– gode som dårlige? Hvordan blev du modtaget den første 
dag du startede på arbejde? Har du været på speeddating, til 
samtalesallonner eller noget helt tredje? 



  

Borgerinddragelse: Hvordan gør 
man det på tagdel.dk?

● Rundtur på http://tagdel.dk/ 

● Manual med teknisk know-how eftersendes.

http://tagdel.dk/


  

Borgerinddragelse: Hvor bliver 
borgerne af?

● Hvor er borgerne?

– Privat mail, Facebook, twitter, nyhedskanaler osv.

● Har de bestemte interesser?

● Er de medlem af bestemte fællesskaber?

● Tag kontakt, spørg dem direkte, spørg om 
Facebook grupper eller # du kan dele 
udfordringen i. Bed dem videredele udfordringen.

● Hvor skal borgeren inviteres hen?

– Forskellige digitale rum på http://tagdel.dk/ - profil, 
kampagne, udfordring

http://tagdel.dk/


  

Borgerinddragelse: Hvor bliver 
borgerne af?

● Tekniske muligheder: 

– Invitationssystem fra http://tagdel.dk/

– Kopier link og send afsted gennem 
nyhedskanaler, Facebook, twitter, til venner 
osv. 

http://tagdel.dk/


  

Borgerinddragelse – Det er jeres tur!

● Samme gruppe som før:

– Hvem ville i involvere?

– Hvor er de?

– Kopier link/brug mailsystem og inviter dem ind til 
udfordringen.



  

Dialog med borgerne: Community 
management

● Hvordan går man i dialog med borgeren i sit digitale rum på 
http://tagdel.dk/ ?

– Leading by example

– Anerkend gennem like funktion

– Spørg ind til borgernes forslag eller tak for forslaget

– Hver opsøgende: 

● Inviter løbende nye borgere eller organisationer ind.

● Bevæg dig rundt på platformen og se hvor du kan 
bidrage.

– Giv tilbage:

● Tænk på om og hvordan du kan hjælpe de engagerede 
borgere i at nå de mål de giver udtryk for.

● Inviter evt. særligt aktive/interesserede borgere på en 
kop kaffe for videre dialog, eller evt. samarbejde.

http://tagdel.dk/


  

Dialog med borgerne: Community 
management

● Hvordan holder man processen igen? - 
organiseringen omkring jeres brug af tagdel.dk

– Kodeordet er rutine!

● Fx at bruge 10-15 minutter dagligt på at tjekke tagdel.dk 
om morgenen eller i forlængelse af, at man svare mails. 

– Ansvaret i organisationen?

● Ansvarsområde kan fx være 1 person på alt TAG DEL 
aktivitet, 1 person pr. udfordring eller pr. kampagne.

● Turnusordning med 1 person pr. uge for bredere føling 
med borgerne i projektgruppen.



  

?



  

Tak for i dag!

Simon Holmgaard

Tlf.: 61285928

Mail: Simon@tagdel.dk

Carsten Theede

Tlf.: 22546356

Mail: carstentheede@gmail.com

mailto:Simon@tagdel.dk
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