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Dagsorden

15.30 – 15.45 Introduktion til kortlægning og strategisk brug af netværk og relationer 
Oplæg v/Mette Børgesen, DGI

15.45 – 16.45 Miniworkshop I – kortlægning af øernes netværk med betydning for bosætning 
Blanding af oplæg + praktiske øvelser, v/Mette Børgesen, DGI 

16.45 – 17.00 Pause

17.00 – 17.45 Miniworkshop II – Strategisk brug og aktivering af netværk 
Blanding af oplæg + praktiske øvelser, v/Mette Børgesen, DGI

17.45 – 17.55 Afrunding



DGI Lokaludvikling. 
Introduktion til kortlægning og strategisk brug af 
netværk og relationer 

FAKTA

DGI har mere end 1,5 millioner medlemmer. 6.300 
foreninger og 100.000 frivillige. 

DGI har rod i landsbyfællesskaberne, hvor aktiviteter 
opstod omkring forsamlingshusene med landsbyerne 
som omdrejningspunkt. 

DGI Lokaludvikling står på skuldrene af den tradition.

DGI LOKALUDVIKLING understøtter samarbejde 
på tværs i lokalsamfund. 

Vi ved, at et tæt samarbejde i lokalområderne 
mange steder er nøglen til bedre og mere 
bæredygtige lokalsamfund.

Den brændende platform fordrer nye løsninger

• Den demografiske udvikling – land til by

• Befolkningen (på landet) bliver ældre

• Øget pres og behov for omstilling 



Landsbyklynger som 
flagskib

• En metode til udvikling af landsbyer og 
lokalsamfund – særligt anvendelig de steder, 
hvor der ikke længere er basis for at 
opretholde alle funktioner selv.

• Samarbejde om selv-udvalgte mål er med til 
at sikre kvalitet i de tilbud, der er.

• 29 landsbyklynger etableret 
fra 2016-2019.

• Ca. 120.000 borgere berørte.

• 100 nye frivillige i hver 
klynge.



Landsbyklynger som flagskib

• Proces på 1 ½ år
• Tilknyttet en proceskonsulent
• Kommunal kontaktperson
• Arbejde med 6 fokusområder
• Lokal forankring og drivkraft



Kortlægning – det får I med

Det går I herfra med…

Vi skal arbejde med kortlægning i dag. Med afsæt i jeres egen ø. 

• Viden om, hvad kortlægning er
• Viden om forskellige former for kortlægning
• Viden om, hvad kortlægning kan bruges til – hvorfor det er vigtigt

• Inspiration til at komme videre med andre former for kortlægning
• Inspiration til at påbegynde den strategiske brug af netværk

• Større synlighed og et fælles billede af jeres ressourcer og muligheder
• Bedre fundament for at kunne træffe de rigtige beslutninger og prioriteringer



Hvad er en kortlægning?

• En kortlægning er en lokalisering af 
de ressourcer og kvaliteter, der 
findes i jeres lokalområde.

Kortlægningen er jeres skattekort.

• Kortet rummer både fysiske 
mødesteder, institutioner og 
organisationer, men også social 
kapital i form af frivillige netværk, 
nøglepersoner og tilgængelig viden.



Hvorfor er kortlægning vigtigt?

• Kortlægningen giver et fælles 
overblik / bilede over de ressourcer, 
vi kan sætte i spil.

• Uden kortlægning overser vi, hvad 
der er at bygge med.

• Uden kortlægning forbliver vores 
viden for os selv – fælles 
kortlægning skaber bedre løsninger



Tre veje til arbejdet med kortlægning

Dialogvejen – i virkeligheden ikke én men flere veje
• Samtaler med folk, fællesspisninger, ved Brugsen mm.
• Fokusgrupper og interview med udvalgte målgrupper
• Ø-, by- og landsbyvandringer – gåture som værktøj
• Bustur rundt på øen - samle input og holdninger

Spørgeskemavejen
• Borgerundersøgelse – elektronisk til alle
• Foreningsundersøgelse – til medlemmerne

Den faktuelle vej
• Geografisk kortlægning over faciliteter, mødesteder og 

jeres ressourcer - en ‘mapping’ over jeres skatte
• Befolkningsudviklingen – sognetal og statistik

✓ skaber involvering og øget 
ejerskab 

✓ mulighed for at få nuancer, 
meninger og nye perspektiver 
frem

✓ gør det muligt at påpege noget 
anonymt

✓ kan sikre en bred involvering 
frem for få personers meninger

✓ kan laves, når det passer den 
enkelte 

✓ en demokratisk måde at 
involvere mange på

✓ viser udvikling over tid
✓ gør op med fordomme og myter
✓ bidrager til beslutninger på et 

oplyst grundlag



Måden vi arbejder med kortlægning
Den anerkendende tilgang

Er glasset halvt fyldt eller halvtomt?

Denne metode er meget anvendt og 
veldokumenteret. Udgangspunktet er fælles 
dialog om de gode historier, med fokus på 
jeres ønsker til den fremtid, der kan styrke 
lokalsamfundet.

✓ Vi bliver gladere for at bo i området.
✓ Vi bliver mere motiverede for at gøre en 

ekstra indsats.
✓ Vi løser problemer, ved at bruge energien 

på det, vi er bedst til.

Det har vi prøvet

Det er ikke til at finde frivillige

De unge flytter væk

Hvad er folk, der bor her optaget af?

Kender jeg nogen, der kan hjælpe?

Hvad synes jeg selv er sjovt at 
arbejde med?



Kortlægning af øernes netværk med 
betydning for bosætning

HVAD ER RESSOURCER HOS JER?

• Fysiske faciliteter og mødesteder
• Foreninger
• Skoler og institutioner
• Erhverv
• Turisme

• Sociale netværk
• Nøglepersoner, frivillige og aktører
• Kommune, stat, region
• Organisationer

• Andre… 

VÆLG MELLEM 1 eller 2

Kortlægning
1) Den brede på hele 

øen/lokalsamfundet?

2) Den snævre på en konkret 
udfordring, en opgave eller et 
projekt?

Øvelse (30 min.)
Brug jeres kort over øen. Lokaliser, 
drøft de ressourcer, der skal på jeres 
skattekort. Markér dem på kortet.



PAUSE



Landsbyklynger 
– hvorfor ikke ø-klynger?

En kortlægning giver værdifulde indsigter

Tænk, hvis småerne havde et fælles billede at navigere efter, 
så man kunne se, hvordan det ser ud hos en selv og hvordan 
det ser ud i forhold til de andre øer? 

Hvad ville der være basis for at samarbejde om? Hvem er gode 
til hvad? Hvor er vi forskellige - øerne imellem?

Kortlægning kan give nogle af disse svar.

Øvelse – vi laver to ”ø-klynger” (20 min.)
• Fremlæg jeres skattekort for hinanden i klyngen (5 min.)
• Hvad har I taget med? Hvorfor ser det ud som det gør?
• Hvad har særlig betydning, som I vil fremhæve?



Fra kortlægning til strategisk brug af 
netværk og relationer

1. Opstart

2. 
Kortlægning

3. Strategisk 
fundament

4. Indsatser

5. 
Implementer

e og 
forankring

Efter kortlægningen kommer 
vurdering, prioritering og 
beslutning af indsatser - valg af 
mål og indsatser.

• Kortlægningen bruges som 
fundament til at prioritere og 
planlægge indsatser for 
lokalområdet. 

• Sikre, at energien bruges på det 
mest relevante.

• Motiverer til øget deltagelse, hvis 
det gøres rigtigt.

• Strategisk brug af netværk 
forudsætter, at I har klare mål.



Eksempler på strategisk brug af 
kortlægning

• Den strategiske brug af netværk skal altid ses i 
relation til den opgave, der skal løses –mål er 
nødvendige.

• Jeres målgruppeanalyser er et vigtigt værktøj her. 

Eksempler fra Landsbyklynger
• Livskvalitet – Hvilke værdier har vi og kan tilbyde?

• Frivillighed – hvordan motiverer vi flere til at 
komme i gang?

• Hvilke aktiviteter efterspørges? Også af dem, der 
pt. ikke er aktive.

• Hvilke fokuspunkter for fremtiden mener borgerne 
vi skal arbejder med?



Landsbyklynger som flagskib



Landsbyklynger som flagskib



Landsbyklynger som flagskib



Landsbyklynger som flagskib



Landsbyklynger som flagskib



Landsbyklynger som flagskib



Afrunding 

Tak for nu – håber I fik det meste med 

Kortlægning. Med afsæt i jeres egen ø. 

✓ Viden om, hvad kortlægning er
✓ Viden om forskellige former for kortlægning
✓ Viden om, hvad kortlægning kan bruges til – hvorfor det er vigtigt

✓ Inspiration til at komme videre med andre former for kortlægning
✓ Inspiration til at påbegynde den strategiske brug af netværk

✓ Større synlighed og et fælles billede af jeres ressourcer og muligheder
✓ Bedre fundament for at kunne træffe de rigtige beslutninger og prioriteringer



Afrunding – nu en velfortjent middag

se mere på https://www.landsbyklynger.dk
Mette Børgesen tlf. 61 33 86 99

https://www.landsbyklynger.dk/

