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BO TRYGT - vejledningen

 Rundt om tryghed

 Processen, inkl. metoder

 5 indsatsområder

1. Ejerskab og indflydelse

2. Samarbejde om børn og unge

3. Image-løft

4. Netværk og positivt liv

5. At se og at blive set



Det mentale

Det fysiskeDet sociale

Hvad giver tryghed?



Jeg er fysisk og
psykisk robust

Jeg har kun haft gode
oplevelser her

Der er nogen, der kan se,
hvis jeg bliver overfaldet

Jeg er stolt af at bo her

Der er nogen der tager ansvar
for stedet – og for mig

Jeg kan se hvor jeg går

Her er flot og indbydende

Jeg kender området ud og ind
og jeg kender de andre beboere

Jeg føler mig ikke 
chikaneret af andre

Jeg har kun hørt godt 
om stedet

Det mentale

Det fysiskeDet sociale



1 - Ejerskab og indflydelse



 Mit hjem

 Identitet

 Indflydelse

 Ejerskab og ansvarlighed

Velkomst-komite
og trivselshus



2 - Samarbejde om børn og unge



 Normbrydende unge

 Konfrontation og konsekvens

 Opsøgende medarbejder

 Aktiviteter, dialog, samarbejde



3 - Image-løft

Graffiti, affald, hærværk og forfald 
skaber utryghed



 Omdømme

 Brobygning

 Signalværdi

 En kærlig hånd



Planter og 
belægninger skal 
koordineres med 
driften



4 - Netværk og positivt liv



Fra store tomme græsplæner
til indbydende grønne områder, 
som beboerne bruger positivt.



Zoneinddeling virker
kriminalpræventivt

Halvprivat

offentlig

Halv-
offentlig

privat

privat



 Aktiviteter

 Mødesteder 
fx vaskecafé



5 - At se og at blive set

Beskyttende 
øjne



Før

Overskuelighed

Efter





Grundbelysning



Lys ved døren

Lys på særlige 
steder

Orienterende lys



Kældre og nedgange

Indbrudssikring:

Kan I sikre bedre mod indbrud? Fx med dørtelefoner,
bedre låsesystem, bedre sikring af vinduer, altandøre og hoveddøre?



 Opsyn

 Gode relationer



Hvordan kommer du i gang?

 Som en del af en 
helhedsplan 
(fysisk/social)

 Som et selvstændigt 
mindre projekt



Nedsæt en styregruppe

Hav en klar ansvarsfordeling

 Tænk visionært og sæt mål

 Indhent viden

Mobiliser resurser

 Tænk helhedsorienteret og bredt

 Informer undervejs

Den gode proces



 Tryghedsvandring

 Naboskabet.dk (spørgeskema)

 Fokusgruppeinterview

 Workshops

 Resursebaseret tilgang (ABCD-metoden)

 Hotspot (samarbejde på tværs)

De gode metoder



Værktøjer

 Tryghedsvandring fokuserer hovedsagelig på de 
fysiske forhold i afdelingen. En let anvendelig 
metode, der kan bruges alle steder.

 Spørgsmålene efter hvert indsatsområde giver 
idéer til drøftelse i afdelingen om, hvor man bør 
gøre en indsats - både fysisk og socialt.

Begge findes til download på almenNet.dk


