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Få de unge med i planlægningen 

10. december 2012 – Byplanlab 



 
Haderslev på landkortet 



Offentlige arbejdspladser  

’Offentlig’ / OPP 



Kultur, fritid og idræt 

Kløften 
Høtte 

Hertug Hans 



Kulturmiljøer 

Gram Slot 

Tørning Mølle Domkirken 



Natur og landskab 

Slivsø 

Halk 

Dyrehaven 



Omdømme 



SkateCity 



 

 

Demografiske udfordringer 



 

Kontur 2011 – Region Syddanmark 

 

Danmarks Statistik (Planstrategi 2011) 



 

Kontur 2011 – Region Syddanmark 



Involvering af unge - Fremtidsværkstedet 

• … 



 

Kontur 2011 – Region Syddanmark 

Uddannelse 
 

• De, der flyttede fra Haderslev Kommune efter folkeskolen har fået 
markant højere uddannelse end de, der blev boende. Til gengæld 
flytter en del veluddannede, især piger, til 

 

• Uddannelsesniveauet i Haderslev Kommune er markant lavere 
sammenlignet med gennemsnittet for regionen og især 
sammenlignet med hele landet.  

 

• Mere end hver femte dreng og hver sjette pige, der forlod 
grundskolen i Haderslev i 2009, vil være ufaglært om 25 år 
(forventet udvikling baseret på fremskrivning af den nuværende 
udvikling) 

 

• I de næste 10 år forventes et betydeligt fald i antal beskæftigede i 
Østsønderjylland. Til gengæld vil efterspørgslen på personer med 
videregående uddannelse vokse 



 

 

Medborgerskabet 

Involvering i en planproces 



Fremtidsværkstedet 
Nørregade 27 



Mobilt Fremtidsværksted 
Idékassen B7 



Virtuelt Fremtidsværksted 
www.planstrategi.haderslev.dk 



Formidling 



BYRÅDET 

ADMINISTRATIONEN 



4 år 4 år 4 år 



Gør temaet nærværende !  
 
6.-7. klasses elever arbejder med temaet ”Bolig og boligområde” 
  



Mød de unge, hvor de er !  
 
10. Klasserne på Skolen ved Kløften 
 



Eksterne blik, og samarbejder !  
 
studerende fra  Aalborg Universitet (Arkitektur & Design) og studerende fra 
Medie og Sonokommunikation (Haderslev) 



Få de unge med i planlægningen – 10. december 2012  



Involver politikere ! 



Involver politikere – gerne flere gange ! 



Type  •  Navn •  13.12.2012  

Kan det tegnes – kan det forstås ! 

1 

2 

3 

Dialog Prioritering Planstrategi 

”Amagerhylden” 



Pressens medvirken 



Fasthold opmærksomhed 
- gør synlig i det daglige  



Hvor der er aktiviteter,  
kommer aktiviteter ! 





En fælles vision 



 

 

Lidt om … 

Opfølgende aktiviteter 



Udfordringer – hvem har bolden? 



SkateCity 
- eks. 



 

 

Tak for jeres 
opmærksomhed 


