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1. Indledende præsentation
Silkeborg Kommune har siden 2017 arbejdet med et projekt, der skal skabe bedre brugeroplevelser i
deres haller og sale. Visionen er, at der i et samarbejde mellem kommunen og lokale interessenter
skal skabes gode rammer for trivsel og udvikling. Kommunen fungerer som tovholder på projektet,
mens det er viden om brugernes adfærd, udfordringer og ønsker, der skal være med til at forme hallerne. I den forbindelse er der udvalgt tre ’tetsthaller’, hvor der testet forud for den fulde udrulning i
kommunens resterende 28 haller. Erfaringerne fra de tre ’testhaller’ skal derudover inddrages i projekteringen og designet af fem nye haller, som Silkeborg Kommune planlægger at bygge inden for
de kommende år.
Kragelundhallen er blevet udpeget til at være én af disse ’testhaller’. Her har der det seneste år
har været fokus på at inddrage brugerne af hallen med det formål at blive klogere på, hvordan brugeroplevelsen kan optimeres. Dialogen med brugerne har foranlediget en række praktiske løsninger i
hallen. Disse er: informationstavle, medlemstavle, rengøringskit i hal, affaldssortering i hal og
gang samt glemt-tøj-system. Derudover er indeklimaet i hallen blevet optimeret.
Silkeborg Kommune har ønsket at skabe et helhedsprojekt, hvor der både er fokus på energi,
bæredygtighed, brugertilfredshed, indeklima og totaløkonomi. Virksomheden Transition har derfor
gennemført såvel tekniske målinger som antropologiske undersøgelser i hallen for at afdække alle
disse parametre. Den antropologiske del af projektet har bestået i at belyse brugernes adfærd og oplevelser gennem interviews og observation. Den antropologiske undersøgelse er forløbet over to hverdage i foråret (mandag d. 19/3 2018 og tirsdag d. 20/3 2018) samt to hverdage i efteråret (tirsdag d.
13/11 2018 og onsdag d. 14/11 2018). De førnævnte praktiske løsninger er blevet implementeret
mellem de to observationsperioder, og det har således været muligt at sammenligne brugeroplevelsen
før og efter implementeringen.
Nærværende rapport omhandler de antropologiske undersøgelser i Kragelundhallen. Formålet
med disse undersøgelser er at sammenligne brugeroplevelserne henholdsvis før og efter, tiltagene
blev implementeret i Kragelundhallen. Der inddrages derfor resultater fra begge observationsperioder
i rapporten, men hovedfokus vil ligge på de nuværende brugeroplevelser. Rapporten forholder sig
endvidere til, hvorvidt tiltagene har haft den ønskede effekt og dermed er lykkedes i kraft af bedre
brugeroplevelser hos hallens brugere.
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2. Resumé af resultater
Transition har lavet en antropologisk undersøgelse i Kragelundhallen for at vurdere, hvorvidt de praktiske tiltag har haft den ønskede effekt og dermed er lykkedes. Undersøgelsen er baseret på de antropologiske metoder interviews og observation, som tilsammen giver mulighed for at få en tilbundsgående viden om specifikke adfærdsmønstre i og brugeroplevelser af hallen. Undersøgelserne har fundet sted to dage i foråret 2018 samt to dage i efteråret 2018.
Der er sket meget i Kragelundhallen, siden antropologerne besøgte hallen i foråret 2018. Dette
konkluderes både ud fra observationer i hallen og interviews med hallens brugere. Brugerne beretter
om, at de har oplevet store forbedringer af brugeroplevelsen i løbet af det sidste halve år. Dette gælder
med hensyn til:

-

Adgang til hallen: Briksystemet fungerer nu fejlfrit, og det opleves ikke længere, at
der sættes ting i klemme i døren

-

Skiltning og informationstavler: Brugerne udtrykker stor tilfredshed med de nye
skilte og informationstavlerne. Skiltene anviser den rette adfærd og informationstavlerne systematiserer den informations, som tidligere var rodet. Brugerne er endvidere
meget tilfredse med, at de nu ved, hvem de skal kontakte ved fejl og akutte situationer

-

Indeklima: Hvor hallen i foråret blev beskrevet som ’decideret ubehagelig’ grundet
tung luft og varme temperaturer, beskrives den nu som værende rigtig behagelig både
hvad angår temperatur og luft

-

Rengøringkit og affaldsystem. Folk er meget tilfredse med, at de selv har mulighed
for at feje gulvet, hvis det er nødvendigt, og at de kan affaldssortere på en hensigtsmæssig måde

-

Troldtekt bag håndboldmål: Det blev observeret, at den ødelagte troldtekt bag
håndboldmålene er blevet udskiftet og nettet strammet, således der ikke længere ligger træstykker på gulvet bag målene

-

Harpiks: Ifølge både brugerne og observatøren er der ikke nær så meget harpiks på
særligt bænke og vægge som i foråret

-

Måtte og fliser ved indgang: Den nye måtte og fliserne ved indgangen betyder, at der
ikke slæbes nær så meget sand med ind i hallen som i foråret
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-

Omklædning: Vandet i bruserne bliver hurtigere varmt og badet er blevet udstyret
med både knager og en svaber, så gulvet ikke længere gøres unødigt vådt. Dette gør
sammenlagt oplevelsen af badet meget mere behageligt

Den generelle holdning er altså, at Kragelundhallen nu fungerer rigtig godt på langt de fleste områder.
Der kan dog stadig udpeges få forbedringspunkter, som ifølge brugerne vil gøre brugeroplevelsen
endnu bedre. Disse er:

-

Booking: Hallen bliver ikke altid brugt til dét, den er booket til. Dette er naturligvis
uhensigtsmæssigt, da tiden i stedet kan bruges af andre

-

Lukning: På trods af skiltning omkring lukning af hallen ved hoveddøren, blev det observeret, at hallen ikke blev lukket korrekt den ene aften. Det risikeres, at der inviteres
til ubudne gæster

-

Branddør: Den ene branddør i hallen har været aflås med en hængelås længe. Brugerne udtrykker, at dette er uforsvarligt og kan være farligt, og de ønsker, at dette
bliver ordnet hurtigst muligt

-

Harpiksrens: Håndboldspillerne vil gerne genere mindst muligt med deres harpiks.
De foreslår en stærkere og tykkere harpiksrens, som ikke flyder ud mellem hænderne
på dem, så de ikke sviner gulvet yderligere til

-

Ekstra tavle: Der ønskes en ekstra tavle, som kan informere omkring kampe og opvisninger

Det skal nævnes, at disse forbedringspunkter ikke karakteriseres af brugerne som enerverende, men
blot som fokusområder, der med fordel kan forbedres, således brugeroplevelsen i Kragelundhallen
bliver helt i topklasse.
Overordnet set kan det konkluderes, at Silkeborg Kommune i høj grad er lykkedes med målet
at om at gøre brugeroplevelsen bedre. Alle de praktiske tiltag karakteriseres af brugerne som medvirkende til en bedre brugeroplevelse. De foreslåede forbedringspunkter skal dermed ikke ses som en
kritik, men blot som et forslag til det videre arbejde i hallerne.
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3. Metode
For at få så stor viden om brugeroplevelsen i hallen som muligt, er der gjort brug af både miniinterviews med brugerne af hallen samt observationer i hallen, gangarealet og omklædningsrummene.
Formålet med mini-interviews er at få adgang til viden omkring brugernes subjektive erfaringer
med hallen. Det er her muligt at spørge konkret ind til brugernes oplevelser af og forventninger til
hallen. Samtidig er det muligt at følge de emner, som brugerne selv finder vigtigst, og derigennem få
kendskab til deres konkrete problemstillinger, ønsker og behov. I foråret blev der foretaget 15 miniinterviews, mens der i efteråret blev foretaget 12. Alle sportsgrene, der har været til stede i hallen på
observationsdagene, er blevet repræsenteret. Informanterne har været en blanding af trænere, formænd, forældre samt brugere, der er til holdsport. Kønsfordelingen har været meget ligeligt fordelt
mellem mænd og kvinder, og de interviewedes alder har været omkring 30-65 år. Overordnet set er
børn ikke blevet interviewet, da børns udsagn vanskeliggøres af, at man skal have forældrenes tilladelse.
Ved at bruge observation som metode, er det muligt at få et billede af, hvordan hallen og arealerne rundt omkring reelt bruges. Gennem en tilstedeværelse i hallen gives der en indsigt i, hvordan
brugernes adfærd er i hallen: tørres skoene af efter hensigten i måtten, spilles der med håndbolde op
ad væggen, kommer folk til deres bookede tider og lukkes hallen korrekt? Ved hjælp af observation
er det således muligt at blive klogere på, hvordan den reelle brug af hallen er – denne er nemlig ikke
nødvendigvis den samme som brugernes egne opfattelser. Også i observationerne er alle sportsgrene,
der har været til stede i hallen på observationsdagene, blevet repræsenteret.
En kombination af mini-interviews og observationer giver således en tilbundsgående viden om
de specifikke adfærdsmønstre i og brugeroplevelser af hallen.

4. Resultater
Silkeborg Kommune har udviklet fem pejlemærker, som skal forbedre den gode brugeroplevelse i
hallerne. Disse er følgende:
-

Vi giver overblik og sikrer, at haller og sale bruges rigtigt. (Booking)

-

Vi sikrer en nem og tryg adgang til haller og sale. (Adgang til hallen)
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-

Vi skaber fleksible, rene og velholdte fysiske rammer i et samarbejde mellem brugerne. (Fysiske rammer)

-

Vi sikrer relevant kommunikation og information, der hjælper brugerne til en god oplevelse
før, under og efter brug af haller og sale. (Information)

-

Vi skaber en struktur for et stærkt gensidigt samarbejde med foreninger. Strukturen understøtter brugernes behov og den løbende udvikling. (Samarbejde)1

Disse fem fokuspunkter danner sammen med ’Indeklima og belysning’ udgangspunkt for dette kapitels overskrifter.

4.1 Booking
De fleste brugere udtrykker, at de har mulighed for at finde den nødvendige information omkring
booking af hallen på Silkeborgs Kommunes hjemmeside. En volleyballspiller efterlyser dog følgende:
”Hvis vores spilletid bliver aflyst, får vi besked omkring det, hvilket selvfølgelig er rigtig
godt. Det er også helt i orden, hvis hallen sommetider skal bruges til noget andet. Men
jeg mangler faktisk information omkring hvorfor, vores spilletid bliver aflyst. Det kunne
jeg virkelig godt tænke mig at få – for det kan jo være noget, jeg har lyst til at deltage i”
(Volleyspiller, 13/11 2018)

Behovet, der udtrykkes her, er altså, at der ønskes mulighed for at blive inddraget yderligere, hvis der
sker aflysninger af spilletider. Dette vil ikke kræve andet, end blot at skrive, hvad hallen i stedet skal
bruges til.
Der er enkelte brugere, som ikke ved, hvordan man finder oplysninger om booking af hallen.
Disse udtrykker dog heller ikke et ønske om at kende til dem, da de blot har behov for at kende til
deres egen spilletid. Ser man bort fra volleyballspillerens ønske om at få besked om hvorfor en

1

Kilde: https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritid-og-frivillige/Laan-og-leje-af-lokaler-og-indendo-

ers-faciliteter/Brugeroplevelsen-i-haller-og-sale
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spilletid bliver aflyst, virker det altså overordnet til, at brugerne af hallen har den information om
booking, som de hver især finder nødvendig.

Det kan være relevant at vide, om hallen reelt bruges i de tider, den er booket, da den ellers kan
benyttes af andre brugere. For at anskueliggøre hvordan hallen var booket samt hvordan den reelt
blev brugt, ses herunder skemaer for alle fire observationsdage i Kragelundhallen:

MANDAG D: 19/3 2018
Tidsrum

15-16

Booking af hal

Kragelund
Skole

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

20-21

21-22

FK 73 Badminton
FK 73 Badminton

Reel brug af hal

TIRSDAG D. 20/3 2018
Tidsrum
Booking af hal

15-16

16-17

Kragelund Skole

17-18

18-19

19-20

FK 73 Gymnastik +
Gødvad Håndbold

FK 73 Gymnastik
Håndbold

Reel brug af hal

Volley +
Badminton

FK 73 Volley

Håndboldkamp

TIRSDAG D. 13/11 2018
Tidsrum
Booking af hal

16-17

17-18

FK 73 Gymnastikafdeling
FK 73
Gymnastikafdeling

Reel brug af hal

18-19
FK 73 Volley

19-20

20-21

21-22

Gødvad GIF
Håndboldafdeling

Volley og
badminton

ONSDAG D. 14/11 2018
Tidsrum
Booking af hal
Reel brug af hal

16-17

17-18

FK 73 Gymnastikafdeling
FK 73
Gymnastikafdeling

18-19

19-20

ØBG Håndboldafdeling
ØBG Håndboldafdeling

20-21

21-22

FK 73 Håndbold
FK 73 Håndbold
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Som det fremgår af skemaet over tirsdag d. 20/3 2018, stemte den reelle brug af hallen ikke overens
med de bookede tider. Det viste sig dog, at der netop denne dag havde været problemer med bookingen, da brugerne udtrykte, at det normalt fungerede godt. Ved en fejl havde volleyball og badminton
ikke booket deres sædvanlige haltider, hvorfor et håndboldhold udefra bookede sig ind i tiden, da de
manglede tider i den hal, de normalt spillede i. Dette resulterede i en del kaos og forskudte træningstider. Det skal dog hertil nævnes, at selv hvis volleyballspillerne og badmintonspillerne havde spillet
på deres ’sædvanlige’ tider, så havde disse også ligget uden for planen, hvor der ifølge bookingplanen,
skulle have været gymnastik indtil kl. 19.15.
I skemaet over tirsdag d. 13/11 2018 ses det ligeledes, at håndbold ikke dukker på til sin bookedes tid – noget som de ifølge volleyballspillerne ikke har gjort hele denne sæson. I tråd hermed fortæller en træner for gymnastik:
”Vi har sommetider oplevet lidt problemer med booking, hvor folk ikke altid kommer til
de tider, de har booket, uden at de melder afbud. Dette er jo ærgerligt, når hallen i stedet
kunne være brugt af nogle andre”
(Gymnastiktræner, 13/11 2018)

På baggrund af de fire observationsdage kan det konkluderes, at hallen ikke altid bliver brugt til dét,
den er booket til. Ønsker Silkeborg Kommune at få større viden omkring den reelle brug af hallen
sammenstillet med de bookede tider, anbefales det at læse notat G1 af Transition. Heri sammenstilles
de bookede tider med de faktisk anvendte tider gennem en analyse af CO2-niveauet. Således vurderes
brugsmønstrene af hallen mere overordnet gennem dataanalyse.

4.2 Adgang til hallen
Der har tidligere været problemer med, at folk har sat ting i klemme i hoveddøren, fordi briksystemet
ikke har fungeret optimalt. Dette er der ifølge brugerne dog ikke længere problemerne med. En badmintonspiller fortæller, at hun kun har oplevet, at der blev sat noget i klemme i døren én gang i løbet
af efterårssæsonen, mens de andre brugere fortæller, at de aldrig oplever det længere. Briksystemet
fungerer således tilsyneladende rigtig godt på nuværende tidspunkt. Brugerne oplever ikke besværligheder med at låse sig ind, og der opstår ikke længere tekniske problemer med briksystemet.
Eftersom der ligger et fitnesscenter på 1. sal, har alle disse medlemmer fået tildelt en brik,
ligesom alle trænere har en brik. De almindelige brugere af hallen har således ikke en brik. Når de
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første trænere ankommer til hallen om eftermiddagen, kører de nøglebrikken hen over scanneren to
gange, således døren står åben til de brugere, der skal træne i hallen. Når de er færdige og går hjem,
aflåser de igen døren, med mindre der er nye brugere i hallen. En træner fortæller, at de sommetider
har problemer med, at fitnessbrugerne kommer til at låse, så deres gymnastikbørn ikke kan komme
ind. Dette er dog ikke sket så ofte. Det nævnes af en træner, at man kan overveje at sætte en lås på
døren ind til selve hallen, så man skal bruge en brik til at komme ind. På den måde kan man styre,
hvem der har lov til at benytte hallen. På nuværende tidspunkt har alle fitnessbrugerne faktisk adgang
til hallen, hvilket han ikke finder så hensigtsmæssigt. Han har et par gange oplevet, at der har siddet
folk i hallen, som han ikke umiddelbart tænkte, hørte til der.
I observationsdagene i efteråret var døren låst både tirsdag og onsdag, da observatøren ankom til
hallen. Den blev låst op af de første trænere, som ankom kl. ca. 16.30. Eftersom det ene hold afløser
det andet hele aftenen, bliver der ikke låst mellem holdene. Døren stod således begge dage åben,
indtil sidste mand går. Den ene observationsdag blev hoveddøren dog ikke aflåst, da de sidste brugere
forlod hallen kl. 22.50. Her stod også en branddør halvt åben i hallen, ligesom dobbeltdøren til hallen
stod åben. I omklædningsrummet lå der endvidere ølkapsler, tomme shampooflasker samt andre småting og anlægget i herreomklædningen stod tændt. I foråret nævnte en træner, at han hver aften går
en tur rundt om hallen kl. 23 for at sørge for at branddørene er lukket ordentligt, og at der er låst af.
Om dette stadig er tilfældet, har det ikke været muligt for observatøren at finde ud af.
Generelt beskrives adgangen til hallen som meget forbedret. På trods af skiltning omkring korrekt lukning af hallen ved hoveddøren, blev det dog observeret, at hallen ikke blev lukket korrekt den
ene aften. Derfor kan Silkeborg Kommune overveje at informere mere direkte til de forskellige hold
omkring vigtigheden af at få lukket hallen korrekt og risikoen for ubudne gæster.

I observationsdagene i efteråret blev observeret, at én af branddørene i hallen var aflåst med en hængelås. Dette nævnes af flere af brugerne som meget selvmodsigende og uforsvarligt. De påpeger, at
hængelåsen har siddet der længe og udtrykker et stort ønske om, at det bliver ordnet hurtigst muligt,
da det potentielt kan være farligt, at man ikke kan komme ud ad branddøren. Da hallen blev undersøgt
i foråret, kunne denne dør heller ikke lukkes korrekt. Her havde man ikke sat en hængelås på, men
lod den blot stå, så der potentielt kunne komme folk ind ad den.
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4.3 Fysiske rammer
Ved ankomst til hallen både tirsdag og onsdag i efteråret observeres det, at gangarealet og omklædningen er gjort pænt rent, og at der er tømt skraldespande. Gulvet i hallen er overordnet rigtig pænt,
dog ses der mærker efter harpiks enkelte steder på gulvet, ligesom gulvet under bænkene er en smule
snavset. I forårets observationsdage lå der små stykker fra troldtekten på gulvet bag håndboldmålene,
og troldtektpladerne havde store huller, fordi nettene bag målene ikke var strammet nok ud. Under
observationsdagene i efteråret blev det dog bemærket, at nettet bag håndboldmålene er blevet strammet til, så dette ikke længere sker. Derudover er den ødelagte troldtekt blevet udskiftet med en ny.
Det påpeges af en badmintonspiller, at det kunne være dejligt, hvis overlæggeren til håndboldmålet kunne hænges op et sted, så det ikke optager unødig plads fra bænken.

Rengørings-kit og affaldssystem
Det nye rengøringskit, som er hængt op to steder i hallen, bruges ikke i løbet af de to observationsdage. Ifølge observatøren er der dog heller ikke behov for dette, da der ikke bliver snavset mellem de
forskellige hold. Brugerne af hallen udtrykker en generel glæde ved det nye rengøringskit:
”Jeg synes, det er rigtig fint, at det er kommet op. Hvis jeg kom en dag, og jeg syntes, der
trængte til at blive fejet, inden børnene skulle løbe rundt herinde, ville jeg klart gøre det”
(Gymnastiktræner, d. 14/11 208)
”Jeg ser af og til, at folk fejer efter sig, hvis det er nødvendigt”
(Volleyballspiller 13/11 2018)

Folk er altså meget tilfredse med, at de selv har mulighed for at feje gulvet, hvis det er nødvendigt.
Rengøringskittet består lige nu af en kost med hårde hår samt en kost med blødere hård. Brugerne
udtrykker enstemmigt, at de foretrækker kosten med de bløde hår, da den er lettest og dermed rarest
at feje med. Ophængssystemet karakteriseres som en smule besværligt, men dette bliver opgjort af,
at kosten til gengæld hænger godt fast.
Brugerne udtrykker også meget stor begejstring for det nye affaldssystem, som er sat op i hallen
og gangen, og de mener, at det fungerer efter hensigten.
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Harpiks
I foråret blev der klaget en del over harpiks på gulv, bænke og vægge. Dette nævnes til dels stadig af
brugerne i efteråret. Nogle brugere synes, at der er alt for meget harpiks på gulvene, mens andre
synes, at det er så godt, som det kan blive, når man deler hal med håndboldspillere. Håndboldspillerne
selv fortæller, at de er mere opmærksomme på ikke at kaste bolden op ad væggen, mod basketballnettet eller at lægge bolde på bænkene. Derudover sørger de for at tage vand med ind i hallen fra start,
så de ikke behøver at gå i omklædningen efter det og derved røre unødigt ved håndtag med deres
harpiks-hænder. Dog observeres det et par enkelte gange, at håndbolden alligevel ryger en tur i basketnettet, kastes mod væggen og at sko med harpiks ’tørres af’ i bænken – noget som ikke påtales af
trænerne. Ved at observere i hallen virker det dog til, at der ikke er nær så meget harpiks på særligt
bænke og vægge som i foråret.
En håndboldtræner nævner, at det er godt, at harpiksfjerneren er placeret i hallen, så de ikke
behøver at gå ud af hallen, inden de kan bruge den. En anden håndboldspiller siger følgende:
”Vi kunne godt ønske os noget stærkere harpiksrens – både tykkere og mere effektivt.
Det, vi har nu, er så tyndt, at det løber ud mellem hænderne på os og sviner gulvet til,
selvom man kun tager ét tryk. Derudover har vi sommetider været ude for, at dispenseren
er løbet tør. Derfor vil det være smart, hvis vi selv kan have mulighed for at fylde den op.
Måske kunne man sætte noget ekstra harpiksrens i depotet?”
(Formand for herrehåndbold d. 14/11 2018)

Der udtrykkes altså et ønske fra håndboldspillerne om at være med til at holde hallen så ren som
mulig.

Måtten
Folk er glade for den nye måtte ved indgangsdøren, ligesom de er glade for, at der er blevet lagt fliser
uden for hallen. Begge disse ting medvirker til, at der ikke bliver slæbt nær så meget sand med ind
som førhen. Det observeres, at måtten bliver brugt af langt de fleste – dog er nogle mere grundige
end andre. En enkelt bruger fortæller, at hun gerne vil have måtten både længere og bredere, så man
kan nå at slippe af med endnu mere snavs fra skoene.
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Glemt tøj
De nye opsatte kurve til glemt tøj er tomme og bliver ikke brugt i løbet af de to observationsdage,
selvom der observeres et par glemte ting i omklædningsrummet samt en enkelt drikkedunk i hallen
onsdag aften. Til gengæld ligger der en stor sort affaldssæk med glemt tøj under trappen. Det opleves
ikke, at hverken trænerne eller brugerne er særligt opmærksomme på glemte ting.

4.4 Indeklima og belysning
Indeklima
Da hallen blev undersøgt i foråret, blev det påpeget af brugerne, at indeklimaet generelt var dårligt,
og at hallen var plaget af en indelukket og tung luft. Mange forklarede dette med, at hallen blev lukket
ned i sommeren 2017, kort efter den blev bygget. Den nybyggede hal havde dog ikke nået at udtørre
tilstrækkeligt, inden den blev lukket ned, hvorfor den stadig indeholdte meget byggefugt. Dette bevirkede, at der opstod store fugtproblemer i redskabsrummet, hvor gymnastikredskaber blev ødelagte
af skimmelsvamp. Dette betød, at man i august 2017 valgte at skrue op for varmen i hallen for at få
fugten væk. Selvom der efter sigende skulle være styr på fugtproblemerne, da hallen blev undersøgt
i foråret 2018, havde man tilsyneladende ikke skruet ned for temperaturen igen, og der var stadig
problemer med dårligt indeklima:
”Vi åbner ofte branddørene, selv nu hvor det egentligt er koldt udenfor. Det er simpelthen
for varmt uanset årstiden, og luften er tung og stadig også fugtig. Det er faktisk decideret
ubehageligt at træne i den varme”
(Badmintonspiller, 19/3 2018)

Denne oplevelse af hallen som varm med tung luft, udmeldte alle brugerne af hallen i foråret 2018.
Da hallen blev undersøgt igen i efteråret 2018, klagede folk ikke længere over hverken temperaturen
eller tung luft. Tværtimod blev det påpeget af alle brugere, at både temperaturen og luften i hallen nu
er rigtig godt.

Belysning
Under observationerne i foråret havde de færreste af hallens brugere kendskab til, at de kunne justere
lyset i hallen. Mange udtrykte et ønske om at have mulighed for dette, men da der ikke var hængt
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information op omkring dette, var det kun et fåtal, som kendte til denne mulighed. Da der blev observeret i efteråret, var der hængt information op omkring brugen og justeringen af lyset. Lyset justeres ved et numerisk tastatur, som brugerne via 4-cifrede koder kan justere på. De har adgang til tre
lysniveauer: orienteringslys, hvor kun noget af lyset tændes, sportslys, som er tilegnet skoleidræt,
badminton og lignende samt speciallys som bruges til eksempelvis håndboldkampe. Gennem observering og interviews med brugerne af hallen blev det klart, at mange nu er klar over, at de har mulighed for at justere lyset – dette gjaldt også en 10-årig pige, som selv løb hen og tændte for sportslyset.
Dog er der stadig brugere, som ikke kender til lysjusteringen. Et par kvindelige badmintonspillere fortæller, at de stadig synes, lyset er for skarpt i hallen. Den ene siger, at hun gerne vil kunne
gøre lyset mindre skarpt, og den anden responderer, at der er kommet information op omkring brugen
af lyset. Ingen af kvinderne har dog sat sig ind i justering af lyset endnu, og vi går derfor alle tre hen
for at undersøge det. Det viser sig dog, at de har spillet i lysscenariet sportslys, som altså ifølge informationen er den belysning, der passer bedst til dem. Man kan derfor overveje at programmere
endnu et lysscenarie, som vil matche badmintonspillernes behov bedre.
En håndboldtræner observeres henne ved lyset, hvor han ikke ved, hvordan lyset sættes op i
styrke. Han begynder at læse på manualen, og kort tid efter lykkedes det ham at justere lyset til den
ønskede styrke. Med baggrund i de to eksempler virker manualen altså til at være letforståelig og
brugbar.
Under begge observationsdage i efteråret er der observeret blinkende lamper i hallen. Der er
tale om to forskellige lamper, som har blinket henholdsvis tirsdag og onsdag. Begge lamper er stoppet
med at blinke igen efter ca. 30-45 minutter. Ifølge informationstavlen er teknisk service blevet informeret omkring dette problem.

Omklædning
I foråret blev der udtrykt to ønsker i forbindelse med omklædningsrummene: dels et ønske om at
vandet i bruserne skulle blive hurtigere varmt, dels et ønske om at der blev ophængt knager inde i
bruserummet.
Ifølge de adspurgte brugere i efteråret, som benytter sig af badet, er der nu kommet helt styr på
det varme vand, som ikke længere tager lang tid om at varme op. Desuden blev der i foråret nævnt,
at det føltes som om, man nærmest ikke blev bruset ordentligt, da der var meget luft i bruseren for at
spare på vandet. Dette opleves heller ikke længere som et problem, og der fortælles tværtimod, at
bruserne er rigtig gode.
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Ønsket om at få flere knager i bruseren opstod, da mange følte, at det var ærgerligt, at man var
nødt til at gå gennem omklædningsrummet for at hente sit håndklæde, da dette resulterede i et vådt
gulv. Ved observationen i efteråret var der ophængt flere knager i bruseren, ligesom der var hængt en
svaber op, så man kan tørre af efter sig selv. Brugerne udtrykker stor glæde ved begge tiltag, dog
nævnes det, at den inderste knage i badet hænger for langt inde, så håndklæder herpå bliver våde. På
trods af disse tiltag, kunne det observeres, at der var meget vådt på gulvet i det ene omklædningsrum
ved lukketid.
Udover disse to ønsker, så blev det i foråret påpeget, at lyset på et af toiletterne ikke havde
fungeret meget længe. Det blev observeret i efteråret, at der nu er kommet styr på dette, så der igen
er lys på toilettet.

4.5 Information
Skiltning i hallen
I foråret blev det nævnt af en badmintontræner, at han syntes, det var uklart, hvem der måtte gøre
hvad i forhold til generel adfærd i hallen:
”Jeg synes, det er lidt uklart, hvem der må gøre hvad: må jeg for eksempel stille en kost
ud i omklædningsrummet, så fodboldspillerne kan feje efter sig selv? Og må jeg sætte et
skilt op, hvor der står, at man skal tage skoene af i hallen? Jeg er lidt i tvivl, om det er
kommunen eller foreningen, der skal gøre det her. Jeg synes, det vil være lettere, hvis
’opdragelsen’ kom fra kommunens side”
(Badmintontræner, d. 19/3 2018)

Dette behov er der nu blevet lyttet til. Silkeborg Kommune har nemlig sat en række skilte op i hallen,
som har til formål at sikre den rette adfærd i hallen. Skiltene oplyser blandt andet om, hvordan briksystemet fungerer, hvordan lyset indstilles, at man ikke må have sko på i hallen, at glemte ting skal i
glemme-kasserne, og at man skal huske at rydde op og gøre rent efter sig selv.
Alle de adspurgte brugere mener, at skiltene er et rigtig godt tiltag. De mener, at adfærden nok
er en selvfølge for de fleste, som er vant til at bruge hallen, men at skiltene måske særligt kan henvende sig til nye brugere af hallen og gøre dem opmærksomme på, hvordan man agerer i en hal. Der
er enighed om, at skiltene er en god reminder, men på trods heraf er det stadig ikke alle, som udviser
den rette adfærd i hallen. Særligt har trænerne for de små gymnastikbørn oplevet, at forældrene til
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børnene stadig går ind i hallen med sko på, dette på trods af det store skilt på gulvet ind til hallen,
hvor der gøres opmærksom på, at man ikke må gå ind med sko.
Udover at have en oplysende effekt, mener mange af hallens brugere, at skiltene medvirker til
at gøre hallen mindre ’bar’ og ’steril’. Skiltene er ikke bare ’kylet op’ på et stykke A4-ark, som er
printet ud fra computeren. Derimod er der gjort noget ud af dem, og de pynter i hallen og på gangen.
Brugerne synes, at den valgte rødlige farve er meget passende, da den ikke er for voldsom, og at det
er fint at farven går igen på både skilte og væggene bag tavlerne. Selvom farven ikke er voldsom, er
skiltene dog stadig markeret på en ordentlig måde.
De fleste synes, at antallet af skilte er passende, men en enkelt bruger fortæller, at det er fint,
som det er nu, men at der ikke skal flere op.
Der er lidt uenighed om skiltenes tone. De fleste finder tonen fin og neutral, og mener, at man
sagtens kan forvente denne adfærd af hallens brugere. Men der er enkelte, som mener, at tonen virker
lidt for ’opdragende’, og at skiltene har afskygning af en løftet pegefinger. Her nævnes blandt andet
skiltet på gulvet ind til hallen, hvor der står:
HER GÅR VI IKKE MED UDENDØRS SKO PÅ BANEN – STIL DEM I OMKLÆDNINGSRUMMET
Samt skiltene i omklædningsrummene, hvorpå der står:
HER RYDDER VI OP EFTER OS SELV – BRUG 2 MINUTTER

Opslagstavlerne: medlemstavle og informationstavle
Silkeborg Kommune har sat to opslagstavler op i hallens gangareal: en medlemstavle som kommunen
ikke ’blander sig i’, hvor medlemmerne kan hænge informationer op omkring træningstider og lignende, samt en informationstavle hvor kommunen og brugerne kan kommunikere med hinanden.
Alle brugerne udtrykker, at de er glade for begge nye opslagstavler. Tidligere hang informationerne på glasdøren ved indgangen eller på væggen, og det virkede derfor meget rodet. Derfor er
mange glade for, at der er kommet mere struktur over informationerne.
Alle brugerne udtrykker stor tilfredshed med medlemstavlen. En badmintonspiller foreslår, at
man med fordel kan sætte et lille skilt over hvert ’rum’, så man ved, hvem de tilhører, hvis de nuværende sedler tages ud af rummet.
Informationstavlen indeholder ifølge brugerne meget af den samme information, der tidligere
hang på glaspartiet. Nogle kigger aldrig på tavlen, mens andre kigger på den en gang imellem, hvis
de kan se, der er hængt noget nyt op. Der er enighed om, at det er relevant information, som hænger
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på tavlen, og at den klart vigtigste information er serviceportalen. Flere har tidligere oplevet, at de
ikke vidste, hvem de skulle kontakte i tilfælde af løbende problemer i hallen, eller hvis der skete noget
akut. Dette har de mulighed for at se nu. Det skal her nævnes, at denne seddel omkring serviceportalen
hang inde i hallen i foråret, da observatørerne var på besøg. Men placeringen har tilsyneladende gjort,
at mange ikke har lagt mærke til den, hvilket de til gengæld gør nu. En enkelt af de adspurgte brugere
har benyttet serviceportalen:
”Jeg har brugt den tre gange, og alle tre gange er der kommet hurtigt svar tilbage om, at
de har registreret problemet. En enkelt gang tog det over en uge før der skete noget, så
jeg skrev ind igen. Her blev der hurtigt meldt tilbage, at de var på sagen. Det er rigtig
dejligt, at der bliver meldt hurtigt tilbage, for så ved jeg, at der er nogle andre, der har styr
på det”
(Formand for håndbold, 14/11 2018)

Brugerne udtrykker, at de generelt ikke mangler anden information, end den de har adgang til nu.
Dog foreslås der to ting:
En besøgende i hallen, som har sin datter til gymnastik for første gang, fortæller, at han gerne
ville have haft noget information omkring fitnesscenteret på 1. sal. Han synes, det er rigtig smart, at
han kan træne i centeret, mens hans datter går til gymnastik i hallen.
Derudover foreslår flere, at man med fordel kan hænge endnu en tavle op ved indgangen, hvor
der er mulighed for at slå information op, der skifter jævnligt: for eksempel information omkring
kampe eller opvisninger. Denne tavle skal ses som et supplement til medlemstavlen, hvor der hænger
information om den ugentlige træning. Denne information omkring kampe og opvisninger foregår
lige nu fra mund til mund eller i facebookgrupper. Nogle foreslår en lignende tavle, som dem der
allerede hænger i gangen, mens andre foreslår en elektronisk skærm, så man kan ændre informationen
uden at skulle hænge tingene op fysisk.

4.6 Samarbejde
Generelt virker samarbejdet til at fungere rigtig godt i Kragelundhallen – både med kommunen, andre
klubber og de forskellige sportsgrene imellem. Der opleves generelt en glæde ved, at hallen bliver
brugt af mange forskellige brugere. Det udtrykkes, at der er en god tone mellem de forskellige sportsgrene og en gensidig respekt for hinanden. Det nævnes eksempelvis, at folk er gode til at melde ud,
17/21

hvis en kamp trækker 10 minutter ind i en andens spilletid, eller at nettet som kan trækkes ud på
midten af hallen gør det muligt at flere hold kan bruge hallen samtidig.
Der bliver nævnt dog enkelte samarbejdsproblemer eller irritationsmomenter af forskellig art.
Disse skitseres herunder:

GYMNASTIKTRÆNER (tirsdag d. 13/11 2018):
En træner fra gymnastik fortæller, at nogle håndboldspillere udefra har brugt rullemåtten som målmand. Dette har resulteret i, at der er kommet en del harpiks på måtten, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, når de små børn skal bruge måtten. Hun har undret sig over, om de også har en nøgle til
redskabsrummet, da hun ikke mener, de har behov for det.

BADMINTONSPILLER (mandag d. 19/3 2018 samt tirsdag d. 13/11 2018):
Sidste år var der problemer med at håndbold begyndte at opvarme i hallen allerede i badmintonspillernes spilletid, eller at de alternativt opvarmede i gangarealet. Dette har dog ikke været et problem i
denne sæson. Hertil kan det nævnes at en håndboldtræner fortæller, at de godt kunne ønske sig et
opvarmningsareal, hvor de må træne med bolde. Lige nu er de enten på banen før deres tid eller
opvarmer i gangen uden bolde.

HÅNDBOLDTRÆNER FRA ØBG (onsdag d. 14/11 2018)
Håndboldtræneren fortæller følgende:
”Vi havde en plastikmand med vand, som vi brugte som målmand. Jeg fik dog besked
om, at den lækkede ude i redskabsrummet, og derfor skulle fjernes. Da jeg så den, kunne
jeg se, at der kun lå en lille smule vand under den, men jeg fjernede den alligevel, da de
andre sportsgrene synes, det var generende. Nu bruger vi den så ikke længere, hvilket er
ret ærgerligt”

FORMAND FOR HÅNDBOLD (onsdag d. 14/11 2018)
Formanden fortæller følgende:
”Vi havde et primært ønske om at spille den samme ugedag fra 18.30-22.00, så damerne
og herrerne kunne spille i forlængelse af hinanden, og vi dermed kunne have noget
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fællesskab ved det. Men nu har vi fået onsdag fra 20-22 og torsdag fra 20-22 i stedet. Det
er selvfølgelig ret ærgerligt, men vi har været i dialog med kommunen om det, og der er
desværre ikke noget at gøre ved det.”

Ingen af ovenstående problemer karakteriseres af brugerne som enerverende, men de nævnes dog
alligevel, da de kan være til gene for træningen.

5. Opsamling
Brugerne udtrykker alle en stor tilfredshed med hallen i Kragelund. De nye praktiske løsninger er
alle blevet taget rigtig godt imod. Der er en generel enighed om, at disse tiltag er rigtig gode og bidrager til en bedre brugeroplevelse. Her kan særligt nævnes adgangen til hallen, som nu fungerer
fejlfrit, den nye skiltning, som anviser om den rette adfærd, de nye informationstavler, der hjælper
med at organiserer informationen, det nye rengøringskit og affaldsystem, der gør det lettere at
holde hallen ren, måtter og fliser ved indgangen, som medvirker til mindre sand i hallen, omklædning, hvor vandet bliver hurtigere varmt og der er hængt knager og en svaber op samt mindre harpiks på bænke og vægge. Derudover oplever brugerne et tydelige forbedret indeklima. Overordnet
set kan det altså konkluderes, at brugeroplevelsen i Kragelundhallen er forbedret markant, og at Silkeborg Kommune i høj grad er lykkedes med deres projekt.
Der er dog stadig enkelte forbedringspunkter, som ifølge brugerne vil gøre brugeroplevelsen
endnu bedre. Med baggrund i undersøgelsens resultater skitseres disse forbedringspunkter i det følgende. Der er ikke tale om store afgørende ændringer, men blot mindre problemer, som Silkeborg
Kommune med fordel kan undersøge nærmere i det videre arbejde med hallerne.

BOOKING
Det blev observeret, at hallen ikke altid bliver brugt til det, den er booket til. I tråd hermed fortæller
brugerne, at de sommetider oplever, at hold ikke møder op til deres bookede tider – dog uden at melde
afbud. Ønsker Silkeborg Kommune at få større viden omkring den reelle brug af hallen sammenstillet
med de bookede tider, anbefales det at læse notat G1 af Transition.

LUKNING AF HAL

19/21

Det blev observeret at hallen ikke blev lukket korrekt i én af observationsdagene. Hvor ofte dette
sker, kan man ikke sige ud fra denne undersøgelse. At hallen ikke bliver lukket korrekt med en lukkerunde, hvor der tjekkes for om døre og vinduer er lukket korrekt, branddøre er lukkede, lyset slukket og hovedindgangen aflåst, er naturligvis problematisk, da der kan komme ubudne gæster i hallen.
Silkeborg Kommune kan med fordel undersøge, om dette blot har været en engangsforeteelse eller
om det sker ofte. Hvis det sker ofte, kan man overveje at informere mere direkte til de forskellige
hold omkring vigtigheden af at få lukket hallen korrekt.

BRANDDØREN
Ifølge brugerne har hallens ene branddør været aflåst med en hængelås i meget lang tid. Dette anser
de som uforsvarligt, da det potentielt kan være farligt, at man ikke har mulighed for at komme ud af
den. Det nævnes også, at netop denne dør vender ud mod parkeringspladsen, så hvis der skal én ud
på båre, vil det være den letteste vej ud. Det påpeger derfor, at dette bør ordnes hurtigst muligt.

STÆRKERE HARPIKSRENS
Håndboldspillernes harpiks er stadig er stort problem for hallens resterende brugere. Håndboldspillerne udtrykker et ønske om at hjælpe til med at få spredt harpiksen så lidt som muligt. I forlængelse
heraf udtrykker de et ønske om stærkere harpiks, som både er tykkere og mere effektivt. Den nuværende harpiksrens er så tynd, at det løber ud mellem hænderne på dem, og dermed sviner gulvet
yderligere til. Derudover ønsker de mulighed for selv at kunne fylde op med harpiksrens, hvis den
løber tør. Det bliver foreslået, at der kan stå ekstra i depotrummet.

TONEN PÅ SKILTNINGEN
De fleste nævner, at tonen på den nye skiltning er neutral og helt i orden. Dog oplever få tonen som
’opdragende’ på en uhensigtsmæssig måde. De kan være bange for, at denne opdragende tone kan
virke som en løftet pegefinger og dermed have den modsatte effekt, hvor folk i stedet vil tænke ’Næ,
det skal de da ikke bestemme!’.

EKSTRA TAVLE
Det nævnes af flere brugere, at de ønsker sig endnu en tavle. De er meget tilfredse med de nuværende
tavler, men mener, at der mangler til tavle til information omkring kampe eller opvisninger. Denne
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information foregår lige nu fra mund til mund eller på facebookgrupper. Nogle foreslår en lignende
tavle, som dem der allerede hænger i gangen, mens andre foreslår en elektronisk skærm.
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A
1 Prioritetsliste 2018 - 2019
2

3
4

5

6

Legeplads

Albert Dams vej
Daltoften

Byparken Kjellerup

B

Bøgebakken Gjessø

8

Daltoften

D

E

F

G

Ca. pris
2018

Gynge , sandkasse,
vippedyr. Udført
Tjek

Fliseplads til bænke.
Balancebomme på
skråning + 1 redskab?

2019

Undersøges

Senere

Børne bordbænkesæt
Bænkeplads udvides (TN +Arne)
Rep af græs (TN+Arne)

Anette Germandsen,
Camilla Kusk, Helle
Hæk mod øst (TN+Arne) Hegn
Løhde Nielsen, Joan
ved hæk (TN+Arne)
Kaxe og Vivi Christensen
Opretning af plæne. Evt.
bordbænke plads. (TN Arne)

Byparken Vinderslev

7

C

På vegne af dagplejerne i Gjessø
Vi kunne tænke os at få
renoveret sandkassen samt få
rutchebane og legeredskaber til
børn i vores målgruppe 1 - 3
årige. Hjælp til legeredskaber
(TN)
Evt. etablere flere
balanceredskaber, 1 stk børne
bordbænk (TN )

Legeplads Kt.

H

Redskaber
Mini
bordBsæt
Bestiller legeplads

-

10.000

-

20.000

-

5.000

I

J

Legehus

Nye
redskaber

15.000

2.000

1

10 Ege alle`

50.000

2

Opsætning af legehus,
balancebomme, 2 vippedyr.
Rep. af lavt træhegn. (TN Kim)

40.000

2

12 Egevej Salten

13 Eidervej

N

Balance Madpakke Gynge
redskaber
hus
stativ

Vippe
dyr

1

Nyt Gyngestativ, tjek af
legeborg, evt. opsætte 2
vippedyr og legehus. (TN Kim)

Evt. fjerne eksisterende
klatreredskab.(drift) Opsætte
tårn med rutsjebane (TN Kim)
Grundig tjek af træ gynge. Ny
gynge. Evt opsætning af 2
vippedyr. (TN Kim)

M

-

9 Dalvænget

11 Egealle - Østrealle

L

1

Overdækning med
bænke Tjek hvad de
mener. (TN)
Evt. etablere madpakkehus (TN Charlotte Morratz. På
Kim) Etablering af madpakkehus vegne af dagplejerene i
udskudt. 29-4 2019
Sjørslev/Demstrup.

Nyt gyngestativ???

K

-

Sansegynge, tårn med
rutsjebane

35.000

20.000

1

1

2

2

1

1

2

A
2

Legeplads

14 Ellemoseparken

15 Enghavevej 34

16 Fasanvej

B

C

D

2018

2019
Undersøges
(Rep legehus) (opfyld ved
(Rep legehus) (opfyld ved rutsjebane + gummi +
rutsjebane + gummi +
græs)Opsætning af
græs) ????
balanceredskaber. (TN Kim)
Trægynge tjekkes grundigt,
stammer om faldunderlag kan
fjernes. Evt. babygynge, nyt
gyngestativ, madpakkehus,
Mini bord bænkesæt.
legehus ?? Vi skal have
Halvtag tjek hvad de
babygynge, gyngestativ. undersøgt hvad der er plads til. mener, TN
Kanter omkring gynge.
(TN Kim)
Dagplejergruppe 164
Tjek af trægynge og
træklatrestativ. Evt. 2 vippedyr,
balancebomme, 2 børne
bordbænke. (TN Kim)

E

Senere

F

G

Legeplads Kt.

H

Mini
bordBsæt
Bestiller legeplads

I

J

Legehus

Nye
redskaber

10.000

K

L

M

N

Balance Madpakke Gynge
redskaber
hus
stativ

Vippe
dyr

1

30.000

1

40.000

2

1

2

Overdækket indhegnet

17 Fælles parken

Legehus og
vippedyr.Tjek

Grundig tjek af
klatreredskab og totempæl. område. gruppe 312
Opsætning af legehus, 2 stk Janie Schaufuss
Hilsen Bee (gruppe 311)
vippedyr, madpakkehus.
(TN Kim)

Nyt gyngestativ???

Dagplejen at der kom en
rutsjebane, Gynger og balancesten/stubbe på den legeplads.
Vi kigger på hvad der er muligt. en rutsjebane,
(TN) Balance og Gynge 29-4
Gynger og balancesten/stubbe Tjek
2019
Evt. bord i sandkasse, børne
bordbænkesæt. (Kim)
Bænkeplads
Grundig tjek af trægynge og
klatreredskab. Børne
bordbænkesæt. (Kim)
Bænkeplads.

18 Herman Bangsvej

19 Højmarkstoften

20 Højmarksvænget

21 Istedvej

Evt. balancebomme, 1 - 2 nye
redskaber?, børne
bordbænksæt. (TN Kim) Fjerne
gl. mål (Arne) Nye mini mål.

22 Jeppe Åkjærsvej

Tjekkes TN

ønsker en legeplads
som Nyvangen
rutchebane,kiosk/but
ik, sandkasse,
vippedyr m.m.
Balle gruppe 266
Gitte Boldsen
Gr. 265

60.000

1

30.000

10.000

1.500

10.000

1

20.000

12.000

1

35.000

-

1

1

1

2

1

1

1

A
2

Legeplads

23 Klokbjerghøjen

B

2018
Balance bomme og
stolper

26 Kragelund
27 Lemming Bymidte

2019
Balancebomme, tjek
trægyngestativ, børne
bordbænkesæt. (TN Kim)
Vi skal have undersøgt om der
er plads til gynge, 2 vippedyr,
sandkasse, lille tårn med
rutsjebane. Men skal ikke
prioriteres så højt, der er ca.
250 m. til legeplads Linågyden.
TN og Kim mødes på pladsen.

24 Kløverpladsen

25 Knolden Ans

C

2 mini bordebænke sæt, ,
balance stolper og
bomme, fodboldmål
Hegn 34 + 10 m

(Kim)

Mini bordbænkesæt

Evt. 1 vippedyr (Kim)

28

Tjek trægynge og de andre
træredskaber. Evt. balance
redskaber, 2 -3 nye redskaber.
Natur redskaber, rotek ønske
fra foreningen (TN Kim) Evt.
bænke fliseplads. (Arne)

29

Kantafgrænsning trænger til
udskift eller hvis det kan fjernes.
Evt. balance redskaber på
skråning. (TN Kim)

Lilleøvej

30

2 mini bordbænkesæt
Nyt gyngestativ, lille tårn
med rutsjebane,
Tjek af hegn (Arne) Tjek
balancebomme.??
sandkasse. (TN Kim)

31 Lyngsøparken

Hegn ud mod vej /
låger.(TN+Arne) Der plantes
Opsætning af hegn og
bøg i en af hullerne (Arne)
låge mod vej.
Rutsjebane, sansegynge /
babygynge. (TN Kim)

Linågyden

32 Mosestien

2 mini bordbænkesæt,
balancestubbe Tjek

Undersøges

Bom ved indkørsel mangler, bil
og knallertkørsel forbudt skilt
mangler. (TN Arne) Balance
bane med flere elementer.
Sandkasse. 1 børne
bordbænkesæt.
( TN Kim)

E

Senere

F

G

Legeplads Kt.

Vi overvejer om der
skal opsættes
redskaber der
henvender sig til
mindre børn også
Tjek TN og Kim

Jordhøj med
rutsjebane

I

J

Legehus

Nye
redskaber

K

1

-

Små vipper,
svævebane.
Madpakkehus

H

Mini
bordBsæt
Bestiller legeplads

25.000

Hegn skal laves (TN bestiller)
Madpakkehus (Kim) udvide
fliseplads (Arne) Der mangler
sand i sandkasse (Arne)

Vippedyr,
balancestubbe ??

Levring by dam

D

L

1

3

15.000

50.000

40.000
-

5.000

M

N

Balance Madpakke Gynge
redskaber
hus
stativ

1

1

2

1

Sanseområde,
vippe, rør eller
lignende,
rutsjebane, flere
gynger.

45.000

2

15.000

1

1

Nye redskaber.

5.000

Lille rutsjebane og
sansegynge

Vippe
dyr

15.000

20.000

25.000

5.000

1

1

1

1

A
2

Legeplads

B

2018

33 Nørskovlundvej

Præstevangen
34 Grønbæk
Rosenborgvangen
35 Virklund

36 Røllikevej

Vippedyr, balance
redskaber / stubbe 2
mini bordebænkesæt
(madpakkehus skift af
udhæng) ????

C

2019

D

Undersøges

E

Senere

Fritrumsbeskæring (Arne)
Bordebænkeplads (TN Arne)
Kontakt forening. (TN) Rep.
Af mål. (TN Kim)
Balanceredskabe (TN Kim)
Grundig tjek af gynge og
sandkasse. Overvejer om den
kan nedlægges.
Grundig tjek af trægynger
Høj med græs og
og madpakkehus, evt
udskiftning. Balancebomme, rutsjebane
1 stk. vippedyr. (TN Kim)

F

G

Legeplads Kt.

10.000

15.000

42 Tjørnevej Kjellerup

Nye redskaber 2 - 3 stk., evt.
balancebomme. (TN Kim)
(overvejer om den kan
nedlægges) Vi lader den være
som den er pt. 29-4 2019

-

43 Toftegårdsvej Voel

44 Tønningvej

Balancebomme og
vippedyr??

2 børne bordbænkesæt. (Kim)
Legehus, bordbænkesæt 1 af
hver, evt. balancebomme.
(TN Kim)

Legehus

12.000

L

M

N

Vippe
dyr

1

1

80.000

41 Tingvejen

39

Legehus?? og
balancebomme

K

Balance Madpakke Gynge
redskaber
hus
stativ

Gynger til børn i 2
års alderen.

Evt. balanceredskaber 1 børne
bordbænkesæt, vippedyr. (TN
Kim)

Sportsvej Gjern

J

Nye
redskaber

25.000

40 Sv. Grathesvej

Sortbærsvinget
38 Grauballe

I

-

Rep. af børne bordbænk,
grundig tjek af træ
gyngestativ, tjek af tarzan
bane. (hent inspiration til
andre steder) (TN Kim)
Evt. bænkeplads (Arne)
Spørg grundejerforeningen
hvad der sker på pladsen.
TN
Bænkeplads (Arne)
Et
legehus, 1 nyt redskab, 1
børne bordbænkesæt, (Giraf/ sanse gynge
Flere redskaber
evt. madpakkehus.)
(TN Kim)
Madpakkehus
sansegynge / hænge
køjer
Jette Bøgelund
Hansen
Madpakkehus 1-2 børne
Grp kordinator
Vest 212
bordbænkesæt. (TN Kim)

Sortbærvej Sejs /
37 Svejbæk

H

Mini
bordBsæt
Bestiller legeplads

2

1

15.000

1

1

-

1.500

12.000

15.000

1

2

10.000

1

1

0

4.000

2

45.000

1

1

0

1

A
2

Legeplads

B

2018

45 Vindruevej

Hegn mod dal fjernes
Drift ??

46 Vandgranen

2 mini bordebænkesæt
Mini tårn med
rutsjebane. Nyt tog
(Jonas)??

47 Vinderslev Idræt

48 Ystadvej

Ny legeplads ved
49 Kastaniehøjvej
50 I alt

C

2019

D

Undersøges

Ny legeplads
Ny legeplads Funder
53 Kirkeby
54 Ny legeplads Resdal

57
58
59
60
61

Ny legeplads Kjellerup
nord
Indhegnet område
Odden
Ny legeplads A
Andersen vej
Ny legeplads Balle
området
Ny legeplads Jeppe
Åkjærsvej

1 børne bordbænkesæt, 1 nyt
redskab, balanceredskaber.
Vippedyr, balancebomme (TN Kim)

Legeplads Kt.

G

Dagplejere ønsker at Sk
etablere ny legeplads
på området
Det vurderes at der ikke
umiddelbart er behov for flere
legepladser i Ans
Skal vurderes
Egnet location er måske fundet
ved Dommerparken. Arealet er
ejet af Boligselskabet Sgt.
Jørgen
Skal vurderes
Skal vurderes /
Naturstyrelsen
Skal vurderes
Måske egnet område ved Jeppe
Aakjærs vej
Skal vurderes
Skal vurderes

I

J

Legehus

Nye
redskaber

5.000

1

1

188.000

K

1

30.000

100.000
967.000

Der er ikke i 2019 fundet egnet
område.
Skal vurderes
Der er ikke i 2019 fundet egnet
område.
Skal vurderes
Der er ikke i 2019 fundet egnet
område.
Skal vurderes

H

Mini
bordBsæt
Bestiller legeplads

25.000

TN

Som ovenfor

F

30.000

Anette Germandsen,
Camilla Kusk, Helle
Rutsje rør, lille
Løhde Nielsen, Joan
Opsætning af legehus, vippedyr,
klatretårn med
Kaxe og Vivi Christensen
tog. (TN Kim Jonas)
rutsjebane, gynge
Tjek med forening hvad der
sker. TN

55 Serup Idræt

56 Ny legeplads Ans

Senere

Vi skal have set på muligheden
for at opgradere legepladsen.
Grundig tjek af trægynge.
Balanceredskaber evt. 1 -2 nye
redskabe
(TN og Kim
kigger på den sammen)

51
52 Skægkær

E

2
21

8

L

M

N

Balance Madpakke Gynge
redskaber
hus
stativ

1

Vippe
dyr

1

1

1

1

1

11

14

1

10

16

6 Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning
om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM
6.1 - Bilag: Skabelon for ansøgninger til puljen til medfinansiering af lokalt initierede
projekter
DokumentID: 7716253

Puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
Skabelon for ansøgninger
Ansøger

Silkeborg-Voel KFUM

Projektets navn

Opgradering af tilskuerfaciliteter i Voel Hallen

Formål med projektet

Voel Hallen er et samlingspunkt – ikke blot for Voel som by, men
for et stort område, og for mere end 500 håndboldspillere, deres
forældre, tilskuere og frivillige.
Vi har i klubben ungdomshold repræsenteret på allerøverste
niveau, hvilket betyder at der ofte er mange tilskuere i hallen. Det
gælder også, når vi afvikler forskellige stævner samt vores
seniorhold som trækker mange tilskuere.
Derfor vil vi gerne udvide vores nuværende tilskuerfaciliteter i
hallen, med en ekstra række på den ene langside i hallen.

Lokal forankring og opbakning

Der er generelt en stor opbakning til Silkeborg-Voel KFUM, både fra
byens øvrige foreningsliv, lokalråd, erhvervsliv og den gængse
borger i byen.
En opgradering af faciliteterne i Voel Hallen vil derfor ikke alene
komme foreningen til gode, men Voel by som helhed.

Ansøgningsbeløb

72.000 kr.

Anlæggets samlede budget

144.000 kr.

Budget for projektet

Den samlede udgift på er ifølge overslag 144.000 kr.
Udgiften finansieres på følgende måde
Silkeborg Kommune: 72.000 kr.
Egne midler: 72.000 kroner

Ejerforhold

Projektet finder sted i Voel Hallen, der er en kommunal hal

Drift af anlægget

Silkeborg-Voel KFUM påtager sig ansvar for løbende at holde opsyn
med tribunen, hvilket også indebærer eventuelle udbedringer

Myndighedsmæssige forhold og
godkendelser
Lokaletilskud

Projektet forudsætter en byggetilladelse fra Silkeborg Kommune

Momsregistrering

Foreningen Silkeborg-Voel KFUM er ikke momsregistreret

Projektet vil ikke få nogen betydning for øvrige kommunale tilskud
til Silkeborg-Voel KFUM

7 Orientering om og godkendelse af
dispositionsforslag for Gødvad hal 2, sale og multihus
7.1 - Bilag: Dispositionsforslag Gødvad hal 2, sale og multihus
DokumentID: 7710342

RUM TIL BEVÆGELSE

NY HAL, SAL OG MULTIHUS I GØDVAD
DISPOSITIONSFORSLAG

SILKEBORG KOMMUNE | GPP ARKITEKTER

INDLEDNING
Den nye hal, sal og multihus er en drøm om at skabe et sted med “Rum til bevægelse” og plads til alle. Et samlende og vedkommende
hus, som bidrager til oplevelser, bevægelse og fællesskaber. Et mødested for foreninger, borgere, virksomheder og organisationer i
Gødvad og omegn og samtidig et bidrag til værdiskabende events og arrangementer.
Med den nye hal, sal og multihus skabes et nyt sted i Gødvad. Ikke bare en hal, en sal og et multihus, men en samlet identitet omkring
det at bevæge sig og at være i bevægelse i Gødvad. Et bygningskompleks som sammenkobles med den eksisterende hal i Gødvad, og
som skal kickstarte udviklingen af området, som beskrevet i helhedsplanen. Et nyt og moderne samlingssted i Gødvad.

Det nye idrætscentrum får en attraktiv placering i et grønt område med eksisterende boldbaner og etablerede stisystemer. Bygningen
placeres i et naturligt terrænspring, som udnyttes til at understrege at bevægelse er omdrejningspunktet i den nye bygning. Dette ses
f.eks. i en rampe og trapper indendørs.
Salen designes og indrettes så den kan danne rammen for den kommende skoles aktiviteter og samtidig kan benyttes af foreningernes medlemmer.
Bygningens åbne glasfacade i stueplan signalerer at det er her, hvor man som forbipasserende kan gå ind i caféen og nyde en kop
kaffe, hænge ud med vennerne, klæde om inden fodboldkampen starter og meget meget mere.

På den sydlige del af Gødvad torv og i forlængelse af den eksisterende hal mod syd, opføres den nye Gødvad hal, sal og multihus. Centret indrettes med hal, sal og multihus indeholdende blandt andet café- og foyerområde samt opholds- og aktivitetslokaler. Foyeren,
som er centrets ankomstrum, fungerer sammen med multihuset som bindeled mellem den eksisterende hal og det nye byggeri.
PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019

SILKEBORG KOMMUNE | GPP ARKITEKTER

DISPONERING
ADGANG

TORV
IDRÆT

FOYER

ADGANG

SKOLE
BOLDBANER

HELHEDSPLANEN

Oplæg til disponering af den nye hal og sal, som skitseret i helhedsplanen for området.

PLACERING PÅ GØDVAD TORV

Den nye bygning er med til at definere Gødvad Torv og samtidig knytte an til den kommende udvikling i området.

HOVEDDISPONERING

Ny hal, sal og multihus, ny skole bindes sammen i en samlende foyer.

OVERORDNET DISPONERING
Ankomsten til det nye center sker fra Gødvad Torv. Der er dog en sekundær indgang
fra boldbanerne og fra opholdsområdet mod de østlig placerede boldbaner. Herudover vil der på sigt kunne etableres adgang til og fra den kommende skole.
Man bliver mødt af en bygning i varme nuancer og med en varieret glasfacade i
stueplan, der signalerer åbenhed og som giver mulighed for indkig til foyer, caféområde og foreningslokalerne på 1. sal og udkig til de eksisterende boldbaner.
Åbenheden gør bygningen indbydende og medvirker til at vække forbipasserendes
nysgerrighed.
På pladsen foran hovedindgangen kan man tage et hvil efter løbeturen eller opvarmningen, mens man kigger ud over boldbanerne og torvet. Eller man kan fortsætte ind i foyeren, hvorfra man naturligt ledes videre til alle bygningens faciliteter
eller ud til de østlige boldbaner. Det hele er nært forbundet med korte afstande, og
nærhed har da også været et at nøgleordene i udviklingen af projektet. Foyeren har
desuden en sekundær indgang fra øst, og kan derfor naturligt og effektivt benyttes
af f.eks. brugerne af boldbanerne.
Det nye bygningsanlæg følger det eksisterende terræn, således der bliver en mindre
niveauforskel mellem den eksisterende hal og de nye faciliteter. Denne niveauforskel udlignes af en rampe og trappe, som udformes så de inviterer til bevægelse og
bliver den ”sjove forhindring” på vej fra A til B.
Der etableres en midlertidig affaldsstation i umiddelbar nærhed af den eksisterende
hal. Det vil være oplagt at flere funktioner tænkes sammen i et mindre anlæg, der
eksempelvis kan omfatte affald, cykelparkering, mm.

PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019

FOYER/VÆKSTHUS

En central foyer/”væksthus” er bygningens hjerte og stedet hvor man møder bygningen.

FORBINDELSER OG ADGANGE

Foyeren giver adgang til alle bygningens faciliteter.

SILKEBORG KOMMUNE | GPP ARKITEKTER

KONCEPT

“

En serie af bokse i forskellige størrelser falder i hak.......

PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019

Det nye byggeri består formmæssigt af en serie af forskudte bokse i
varierende størrelser, der arkitektonisk bindes sammen af ét homogent
facademateriale. Variationen i facadematerialet fremkommer ved en
bevidst anvendelse af eksempelvis pladeforbandtet. Boksenes varierede
størrelser er desuden så at sige med til at bringe den store skala ned i
øjenhøjde og gøre bygningen imødekommende og håndgribelig.
Samtidig udgør de ”hoppende bokse” et legende og friskt udtryk uden
dog at dominere eller diktere den kommende skoles udformning og ud
strækning.

.......og nedskalerer bygningsvolumnet. Bygningen møder torvet i en menneskelig skala og med et legende udtryk.

SILKEBORG KOMMUNE | GPP ARKITEKTER

SITUATIONSPLAN

SITUATIONSPLAN
PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019

SILKEBORG KOMMUNE | GPP ARKITEKTER

FUNKTIONER

INDRETNING OG FUNKTIONER
Bygningen er funktionelt inddelt i 4 overordnede zoner:
•
Foyer - som udover at være mødested, også er fordelingsareal til både eksisterende hal, ny hal, ny sal, multihus og omklædningsfaciliteter
•
Ny hal
•
Sal
•
Multihus - med café/ophold, køkken og aktivitetsrum
Det nye byggeri er disponeret så foyer, indgang og multihus er placeret centralt og på et sted, hvor bygningen kan henvende sig mod torvet og invitere
indenfor. Hallen er placeret længst mod øst, mens salen og de tilhørende omklædnings- og depotfaciliteter er placeret mod sydvest.
På trods af bygningens åbenhed, er det essentielt at den ikke afslører alle funktionerne, men fastholder at man også kan opdage nye ting indenfor, hvilket
er med til at bevare nysgerrigheden udefra. Hallen og salen er forholdsvis lukkede volumener, hvor fokus er rettet mod den aktivitet som foregår i disse rum.
Når man derimod træder ud af hallen og salen og ud i foyeren og caféområdet, bliver man mødt af dagslyset som strømmer ind gennem glaspartierne og
overgangen mellem inde og ude flyder sammen.
Det er afgørende at lydforholdene i bygningen er på plads, så man netop kan opleve at være koncentreret om eksempelvis sin egen holdundervisning,
samtidig med der foregår et foredrag et andet sted i huset. Derfor er der lagt vægt på at opfylde ønsket om høj funktionalitet i dagligdagen i forhold til brug
af de forskellige lokaler samtidigt.
Foyer
Foyerområdet er stedet, hvor alle bygningens faciliteter mødes, og hvor sammenhængen mellem disse forstærkes og intensiveres. Det er her, den eksisterende hal smelter sammen med den nye hal, sal og multihus. Den visuelle kontakt til alle primære funktioner i bygningen gør bevægelsen rundt i bygningen
naturlig, interessant og enkel, og skaber et midtpunkt for bygningsmassen som et naturligt samlingspunkt.
Fra foyeren er der direkte adgang til omklædningsfaciliteter, toiletter inkl. handicaptoilet og lift til 1. salen i multihuset. Fra foyerområdet er der visuel kontakt
til hallen og salen.
Ny Hal
Adgangen til hallen sker primært fra foyeren, i det nordvestlige hjørne af hallen, mens der også er mulighed for at tilgå hallen fra salen via en hejseport. Den
nye hal opfylder pladskravene til en håndboldbane samt de sikkerhedsafstande der kræves. Langs hallens østlige facade er der gjort plads til etablering af
tilskuerpladser. Muligheden for sambrug af hallen og salen understøtter kravene om stor fleksibilitet i projektet og der vil være plads til at huse rigtig mange
mennesker til store arrangementer. Der er visuel kontakt til såvel sal og til begge etager i multihuset.
Hallen er af brandmæssige hensyn begrænset til at rumme maksimalt 949 personer.
Sal
Den multianvendelige sal er indrettet med fokus på fleksibilitet, så der kan skabes optimale rammer om den kommende skoles aktiviteter, gymnastik, badminton, koncerter og meget mere. Salen opdeles med en hejsefoldeport.
Fra gulvniveau i salen er der mulighed for at gå op på en opholdsbalkon, som vil fungere som hyggekrog hvorfra der vil være rig mulighed for at følge med i
aktiviteterne i rummet fra en lidt anden vinkel. Vi ser mulighed for på sigt at indarbejde en ”motorikvæg” på den indre facade af salen der vender mod nord.
Der er adgang til salen via foyerområdet langs omklædningsrummene, således der bliver den bedste logistik, når mange mennesker og elever på sigt skal
ind og ud af salen. Der er sikret mulighed for at den kommende skole kan koble sig på salen på flere forskellige måder. Fra salen er der direkte sammenhæng
med hallen via en hejseport ligesom der er udgang til boldbanerne mod syd. Dette vil højst sandsynligt ændre sig når den nye skole etableres.
Salen er af brandmæssige hensyn begrænset til at rumme maksimalt 549 personer.
Depoter
I forbindelse med salen etableres depoter til diverse opbevaringer og til gymnastikudstyr. Der etableres ligeledes depot i direkte forbindelse med hallen.
Multihuset
Caféen i multihuset er et rummeligt sted i bygningen og der hvor man møder bygningen, når man kommer ind ad hovedindgangen fra torvet. Her er det
et flot kig igennem hele bygningen fra torvet til boldbanerne mod øst. Overgangen mellem inde og ude flyder sammen og man oplever det grønne på tæt
hold. Caféen er indrettet med køkken med udsalg/skranke, der kan betjene både caféen og foyeren samt opholdsarealet udenfor. Køkkenet er placeret midt
i caféen. Fra caféområdet/opholdsrummet er der kig til den nye hal, så der altid kan følges med i hvad der foregår på banerne.
Opholds- og aktivitetslokalerne er placeret på 1. sal med nem adgang via opholdstrappen fra det store opholds-/caféområde i stueplan. Aktivitetslokalerne
kan anvendes til mange forskellige formål lige fra e-sport til yoga. Lige ovenfor trappen etableres et fleksibelt opholdsområde med kig ud over tovet og med
kig til hallen. Der forberedes for etablering af balkon i hallens nordlige ende med adgang fra det åbne opholdsområde på 1. sal.
Forbindelse til eksisterende hal
Det nye bygningsanlæg og den eksisterende hal bindes naturligt sammen af et mindre forløb af ramper og trapper. Det nye bygningsanlæg følger det eksisterende terræn, således der bliver en mindre niveauforskel mellem den eksisterende hal og de nye faciliteter.
Udearealer
Fra foyer- og multihuset kan man trække ud på et sammenhængende opholdsareal, der vender ud mod de østlige boldbaner. Vi foreslår, at der i det kommende landskabsprojekt, arbejdes med at aktivere de nære arealer i området ved hovedindgangen for at styrke værdierne om bevægelse og aktivitet. Det
skal syde af liv både inde og ude og gerne i et miljø hvor grænsen mellem inde og ude udviskes.

PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019
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DISPONERING

OVERSIGTSVIEW - STUEPLAN
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PLANER

STUEPLAN 1:200
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PLANER

1.SAL 1:200
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FLEKSIBILITET
EKSEMPLER

Hal, sal og multihus fungerer uafhængigt af hinanden.

Skolens aktiviteter optager alle arealer.

Hallens aktiviteter optager alle arealer og en del af foyerarealet.

PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019

Hallens aktiviteter optager alle arealer.

Multihus og hal fungerer sammen, mens der foregår en anden aktivitet i salen.
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BYGNINGSUDTRYK

REFERENCER PÅ BYGNINGSUDTRYK

FACADE MOD ANKOMST 1:200
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BYGNINGSUDTRYK
ARKITEKTUR
Gødvad Torv, som det nye idrætscenter skal være med til at flankere og give nyt liv, er omkranset af røde teglbygninger fra forskellige tidsperioder. Bygningerne er forskellige i højde
og udtryk, men danner i kraft af deres materialeslægtskab alligevel en vis helhed i området.
De røde bygninger har inspireret til at videreføre denne farvetone i den nye bygning, men
nu i et andet materiale og med et næsten abstrakt udtryk. Et enkelt og moderne arkitektonisk formsprog som komplimenterer den eksisterende halbygning. Det nye byggeri udføres i rødbrunlige facadeplader med let spil i overfladen, som dels skaber sammenhæng til
torvets førnævnte rødstensbygninger og dels skaber et homogent og enkelt facadeudtryk.
Vinduer og facadepartier foreslår vi udført i mørke rammer. På den måde samles facadepartier, vinduer og plane plader i en sammenhængende flade. Med enkle virkemidler spiller
facadekompositionen og de mørke og varme nuancer sammen og skaber et karakteristisk,
smukt og imødekommende bygningsanlæg.
Det nye byggeri består formmæssigt af en serie af forskudte bokse i varierede størrelser, der
arkitektonisk bindes sammen af ét homogent facademateriale. Variationen i facadematerialet fremkommer ved en bevidst anvendelse af eksempelvis pladeforbandtet. Boksenes
varierede størrelser er desuden så at sige med til at bringe den store skala ned i øjenhøjde og
gøre bygningen imødekommende og håndgribelig. Samtidig udgør de ”hoppende bokse”
et legende og frisk udtryk uden dog at dominere eller diktere den kommende skoles udformning og udstrækning.

Koncept

Varierede bokse sammenstilles og danner bygningens form.

Røde facader

Gødvad Torv er omkrandset af bygninger i røde teglsten. Den nye
bygning er inspireret heraf.

Bygningen henvender sig, med åbne glasfacader mod vest, hvor også hovedindgangen er
placeret. Mod øst hvor hallens facade er fritlagt er bygningen mere lukket. Her består den
af større flader, der brydes ned i skala via linjer i pladeforbandt samt mulighed for fx grønne
elementer i form af lodret espalier med klatreplanter.
Facaderne veksler mellem meget lukkede, delvist åbne og meget åbne og transparente partier. Det varierede forbandt tilfører bygningen et legende, moderne udtryk og giver samtidig bygningen dybde og stoflighed. Forbandtets rytme leger med vores opfattelse af bevægelse og fart. Når vi bevæger os langsomt langs objekter, opfattes de anderledes, end når vi
sætter farten op.

FACADE MOD BOLDBANER 1:200
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BYGNINGSUDTRYK

MATERIALER OG OVERFLADER
Bygningen er tænkt som et robust og imødekommende hus. Et hus som har en varm atmosfære og som ligeledes har en varm tone udvendig. Der anvendes materialer som træ,
beton, glas. Materialer der patinerer smukt, har en stor stoflighed og er samtidig rengøringsvenlige. Huset skal kunne tåle den daglige brug, og må gerne afspejle dette.
Overfladerne er valgt ud fra rummets anvendelse, så de overordnede funktionskrav til f.eks.
rengøring, skridsikkerhed, indeklima og rumakustik er opfyldt.
Hallen og salen
Hallens og salens interiør er kendetegnet ved lyse og varme materialer. Gulvet udføres som
gummi sportsgulv, i en type som Silkeborg Kommune anvender til deres idrætsbyggerier.
Væggene er delvist beklædt med akustisk regulerende materiale i form af træbeton, evt. i
flere brune eller grålige toner, der er med til at give vægfladerne karakter. Loftet består af
perforerede ståltrapezplader med bagvedliggende isolering, der ligeledes bidrager positivt
til akustikken.
Foyer og multihuset
I det sammenhængende foyer- og multihusområde udføres gulvet i poleret beton, som er
med til at give huset en rå karakter. Kernen med toiletter, køkken og køkkendepot kan eventuelt beklædes med træ med bagvedliggende akustikregulerende materiale. Træet tilfører
et varmt udtryk i flot kontrast til betonen.
Trappen til 1. sal udføres med lukkede stødtrin og værn bygget op i lette materialer. Trappen
fremstår i træ. En lift betjener 1. sal i den nye bygning.
På 1. sal udføres gulvene i aktivitetslokalerne med linoleum i en neutral farve.
Væggene fremstår overalt malerbehandlet i lyse farver. For at tilføre særlig identitet til mødelokalerne, foreslår vi at enkle vægflader udføres i en dæmpet men karaktergivende farve.
Lofterne udføres med træbeton, ligesom væggene i nødvendigt omfang kan beklædes med
akustisk regulerende materiale.
Materialereferencer

Rødbrun plade, beton og træ.

FACADER VISENDE SAMMENHÆNG MED DEN EKSISTERENDE HAL
PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019
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BYGNINGSUDTRYK

OVERSIGTSBILLEDE

Billedet viser, hvordan den nye bygning, med sine forskellige højder, indpasser sig på tovet.
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BYGNINGSUDTRYK

HOVEDINDGANG

Hovedindgangen henvender sig tydeligt til torvet og inviterer indenfor.

SKALA

Bygningen møder pladsen i en menneskelig skala.

PLACERING PÅ GØDVAD TORV

Den nye bygning er med til at definere Gødvad Torv og samtidig knytte an til den kommende udvikling i området.

SAMMENHÆNG
PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019

Bygningen knytter på sigt an til den nye skole, men dikterer ikke dennes placering eller udtryk.

SILKEBORG KOMMUNE | GPP ARKITEKTER

INTERIØR

FOYER

Foyeren binder hal og sal sammen med den eksisterende hal og fungerer som samlingspunkt og mødested for de mange forskellige foreninger i Gødvad.

OPHOLDS - OG AKTIVITETSLOKALER

Lokalerne ovenfor multihuset får kig fra 1. sal til den nye hal. Tilskuere kan benytte det åbne flexområde, mens
klubber og foreninger kan benytte de to lukkede lokaler som taktikrum eller andre aktiviteter som f.eks. E-sport.

HALLEN

Den nye hal kan bl.a. facilitere håndbold, fodbold, floorball, volleyball og badminton. Fra tribunerne kan tilskuere følge med i de forskellige aktiviteter.

SALEN

Den nye sal kan opdeles på midten af en hejse-/foldevæg og der kan åbnes op mellem salen og hallen. Derved
opnås stor fleksibilitet i den daglige brug. Gulvet i salen markeres med felter i forskellige farver; et pædagogisk
greb som giver mulighed for at allokere forskellige aktiviteter til hver deres farve eller form.

PRÆSENTATION | 10 APRIL 2019
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SNIT

REFERENCE INTERIØR

Enkel hal med synlige konstruktioner. Gulvet er her i træ, men i nærværende projekt er det et gummisportsgulv.

TVÆRSNIT 1:200

LÆNGDESNIT 1:200
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VIEW FRA FOYER OG MULTIHUS
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AREALOVERSIGT
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7 Orientering om og godkendelse af
dispositionsforslag for Gødvad hal 2, sale og multihus
7.2 - Bilag: Tidsplan Gødvad hal, sale og multihus
DokumentID: 7710340

Projekttidsplan - Gødvad, hal 2, sale, multihus og foyer.
Dato 28-08-2018 Rev. 08-04-2019

Aktivitet/Dato/Måned

Idé og Programudvalg (godkendelse uge 15)
Orientering i BUU, den 06-05-2019
Godkendelse KFIU, den 13-05-2019
Plan og Byg
Lokalplan
Bygherrerådgiver
Workshops og arbejde i projektgruppe/byggeudvalg
Byggeprogram og dispositionsforslag (GPP)
Prækvalifikation
Udbud i totalentreprise
Totalentreprenør
Projektering
Myndighedsbehandling
Udførelse

Jul

Au

Se

Ok

No

De

Ja

Fe

Ma

Ap

Ma

Ju

2019
Jul

Au

Se

Ok

No

De

Ja

Fe

Ma

Ap

Ma

Ju

2020
Jul

Au

Se

Ok

No

De

Ja

Fe

Ma

Ap

Ma

2021
Ju

Jul

Au

Se

Ok

8 Indledende drøftelse af udvalgsaftale for bevilling 34
Kultur og Fritid
8.1 - Bilag: Bilag 3. Opsamling af mål og handlinger for budget 2020-2023
DokumentID: 7718915

Bilag 3. Opsamling af mål og handlinger for budget 2020-2023
Opsamling af mål og handlinger for budget 2020-2023 er en viderebearbejdning af bilag 1 og 2
hvor der for de fire strategiske målsætninger er søgt givet et bud på et overblik over mål og
handlinger ud fra henholdsvis drøftelserne i fagudvalgene forud for byrådets målseminar, i partierne
på målseminaret og en tværgående opsamling fra begge drøftelserne med indarbejdelse af øvrige
tilkendegivelser på målseminaret.
Opsamling 1. Forslag på baggrund af udvalgenes prioritering
Strategiske målsætninger
Attraktivitet &
vækst

Fællesskab &
Velfærd

Outdoor &
Bevægelse

Robust økonomi

Byrådets mål med budget 2020-2023
De bedste rammer for et godt liv for alle,
Lokalområder med plads til det gode liv i
hvor den enkelte udfolder egne ressourcer alle livsfaser og fællesskaber, der samler
og potentialer.
og fornyr.
Natur og udendørs aktivitet som et særligt
aktiv i velfærdsløsninger
Målene opfyldes ved at fagudvalgene arbejder med følgende
-

Skoler og daginstitutioner låses op for
spontane fællesskaber og
hverdagsarrangementer

-

I omegnsbyer med skole prioriteres
udstykning af kommunale byggegrunde
(såfremt det ikke kommer i gang på
anden vis)

-

Vi vil arbejde for at aktivere baggårde og
gårdrum, så de kan bruges på nye måder
og bidrage til nye former for byliv, skabe
nye forbindelser og bliver til nye
mødesteder

-

Ressourcepersoner til styrkelse af
fællesskaber og trivsel i lokalområder

-

Vi vil fastlægge et krav om maksimalt
500 meter til skov og natur fra fremtidige
nye boligområder i hele kommunen i den
kommende kommuneplan

-

Cykelkommune, hvor cyklen er
hverdagens transportmiddel for alle
aldersgrupper

-

Sund mad og fællesspisning så alle
borgere får gode madvaner

-

Vi vil gennemføre eksempelprojekter, der
kan vise, hvordan det grønne kan indgå
mellem husene til at styrke fællesskabet
og til at gøre Silkeborg som
Outdoorhovedstad synligt i byerne

-

Vi vil opkøbe arealer for at skabe et
sammenhængende netværk af naturarealer
og rekreative områder

-

Byrum med profil, grønne åndehuller,
synlige legemuligheder og kunst som
ramme for spontane fællesskaber og
ophold

-

Bynær naturlegeplads med
outdooraktiviteter for hele familien

-

Vi vil arbejde på at udvikle og etablere
natur og rekreative områder i / ved de
omegnsbyer, som ikke har nærhed og
adgang til natur og grønne arealer

Opsamling 2. Forslag på baggrund af partiernes prioritering
Strategiske målsætninger
Attraktivitet &
vækst

Fællesskab &
Velfærd

Outdoor &
Bevægelse

Robust økonomi

Byrådets mål med budget 2020-2023
De bedste rammer for et godt liv for alle,
Lokalområder med plads til det gode liv i
hvor den enkelte udfolder egne ressourcer alle livsfaser og fællesskaber, der samler
og potentialer.
og fornyr.
Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes
ressourcer og bliver til virkelighed i
samspil med lokalområde og
civilsamfund.

En outdoorhovedstad, hvor let adgang til
natur i hverdagen fremmer bevægelse og
leg.

Målene opfyldes ved at fagudvalgene arbejder med følgende
-

At understøtte varieret
befolkningssammensætning gennem
adgangen til forskellige boligtyper i alle
prislejer.

-

At udstykke kommunale byggegrunde i
omegnsbyer med skoler.

-

-

En sikker og fremkommelig infrastruktur,
uanset om man går, cykler, kører eller
benytter kollektiv trafik.
Prioritere faciliteter for kunst og idræt
som give størst nytte til kommunens
befolkning.

-

Skoler og daginstitutioner låses op for
spontane fællesskaber og
hverdagsarrangementer.

-

Let adgang til natur og fællesskaber for
alle.

-

At understøtte lokale ønsker og initiativer
vedr. byggeri, sport, kultur og mødesteder
i lokalområdet.

-

Forbedre kvaliteten på
velfærdsområderne gennem tidlig
forebyggende indsatser

-

Tage hånd om de sårbare borgere

-

Realisering af outdoormaster plan
gennem §17 stk. 4 udvalg

-

Vi vil fastlægge et krav om maksimalt
500 meter til skov og natur fra fremtidige
nye boligområder i hele kommunen i den
kommende kommuneplan.

-

Vi vil tilføre Silkeborg midtby mere natur
ved at trække naturen helt ind i byens
hjerte med flere træer, buske og grønt i
byens gader, pladser osv.

-

Cykelkommune, hvor cyklen er
hverdagens transportmiddel for alle
aldersgrupper.

-

Sikre kapacitet på lokalområdets skoler
og daginstitutioner der afspejler
befolkningsudviklingen.

Opsamling 3. Forslag på baggrund af partiernes og udvalgenes prioritering samt
tilkendegivelser
Strategiske målsætninger
Attraktivitet &
vækst

Fællesskab & Velfærd

Outdoor & Bevægelse

Robust økonomi

Byrådets mål med budget 2020-2023
De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor
den enkelte udfolder egne ressourcer og
potentialer.

Lokalområder med plads til det gode liv i alle
livsfaser og fællesskaber, der samler og
fornyr.

Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes
ressourcer og bliver til virkelighed i samspil
med lokalområde og civilsamfund.

En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur
i hverdagen fremmer bevægelse og leg.

Natur og udendørs aktivitet som et særligt
aktiv i velfærdsløsninger

Silkeborg som centerby, der markerer sig med
et stærkt handelsliv, der spiller sammen med
unikke events og kulturoplevelser

Målene opfyldes ved at fagudvalgene arbejder med følgende
-

Skoler og daginstitutioner låses op for
spontane fællesskaber og
hverdagsarrangementer

-

I omegnsbyer med skole prioriteres
udstykning af kommunale byggegrunde
(såfremt det ikke kommer i gang på anden vis)

-

Vi vil arbejde for at aktivere baggårde og
gårdrum, så de kan bruges på nye måder og
bidrage til nye former for byliv, skabe nye
forbindelser og bliver til nye mødesteder

-

Ressourcepersoner til styrkelse af fællesskaber
og trivsel i lokalområder

-

Vi vil fastlægge et krav om maksimalt 500
meter til skov og natur fra fremtidige nye
boligområder i hele kommunen i den
kommende kommuneplan

-

Cykelkommune, hvor cyklen er hverdagens
transportmiddel for alle aldersgrupper

-

At understøtte varieret
befolkningssammensætning gennem adgangen
til forskellige boligtyper i alle prislejer.

-

-

En sikker og fremkommelig infrastruktur,
uanset om man går, cykler, kører eller
benytter kollektiv trafik.
Prioritere faciliteter for kunst og idræt som
give størst nytte til kommunens befolkning.

-

At understøtte lokale ønsker og initiativer
vedr. byggeri, sport, kultur og mødesteder i
lokalområdet.

-

Videre stillingtagen til nyt Museum Jorn og
udvikling af Museum Silkeborg

-

Sund mad og fællesspisning så alle borgere får
gode madvaner

-

Vi vil gennemføre eksempelprojekter, der kan
vise, hvordan det grønne kan indgå mellem
husene til at styrke fællesskabet og til at gøre
Silkeborg som Outdoorhovedstad synligt i
byerne

-

Vi vil opkøbe arealer for at skabe et
sammenhængende netværk af naturarealer og
rekreative områder

-

Byrum med profil, grønne åndehuller, synlige
legemuligheder og kunst som ramme for
spontane fællesskaber og ophold

-

Bynær naturlegeplads med outdooraktiviteter
for hele familien

-

Vi vil arbejde på at udvikle og etablere natur
og rekreative områder i / ved de omegnsbyer,
som ikke har nærhed og adgang til natur og
grønne arealer

-

Forbedre kvaliteten på velfærdsområderne
gennem tidlig forebyggende indsatser

-

Tage hånd om de sårbare borgere

-

Realisering af outdoormaster plan gennem §17
stk. 4 udvalg

-

Vi vil tilføre Silkeborg midtby mere natur ved
at trække naturen helt ind i byens hjerte med
flere træer, buske og grønt i byens gader,
pladser osv.

-

Sikre kapacitet på lokalområdets skoler og
daginstitutioner der afspejler
befolkningsudviklingen.
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Bilag 4. Forslag til indarbejdelse i Målaftalen for budget 2020-2023.
Baseret på opsamlingerne fra drøftelser forud for og på Målseminaret, der fremgår af bilag 13, er der nedenfor udarbejdet et forslag til indarbejdelse i målaftalen for budget 2020-2023.

Målsætning 1-3:
Attraktivitet og vækst



Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt handelsliv, der spiller sammen
med unikke events og kulturoplevelser.
Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke mindst på
velfærdsområderne men også i forhold til kommunal infrastruktur og bosætning

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum,
herunder anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset
transportform. Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.

Fællesskab og Velfærd





Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil
med lokalområde.
De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder egne ressourcer og
potentialer.
Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og
fornyr.
Understøtning af intentionerne i en kommende sundhedsreform indtænkes i den
kommunale kernevelfærd.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund
mad, mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på
inddragelse af fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.

Outdoor og Bevægelse




Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i velfærdsløsninger.
En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen, fremmer sundhed,
bevægelse og leg.
Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og attraktivitet.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og
rekreative områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen
som hverdagens transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og
afprøves ligesom kunst og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.

Målsætning 4:

Robust økonomi




Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser
En robust kassebeholdning der muliggør investeringer.
Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.

I sammenhænd hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse
og -opfølgning. Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
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Udvalgsaftale 2020

Udvalgsaftale for KKudvalget
Udvalgsaftalen er indgået mellem KK-udvalget og afdelingschefen for bevilling XX [Navn],
bevilling YY [Navn] og ….. Aftalen er et-årig, men kan indeholde flerårige mål. Udvalgsaftalens
mål baseres på byrådets vision og strategiske målsætninger:

Byrådets vision




Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv
Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs vækstpolitik
Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed
og livskvalitet for alle

Strategiske
Mål
målsætninger
Attraktivitet
og vækst

 Silkeborg som centerby, der markerer sig med et stærkt
handelsliv, der spiller sammen med unikke events og
kulturoplevelser.
 Fokus på de kapacitetsudfordringer der følger af vækst, ikke
mindst på velfærdsområderne men også i forhold til
kommunal infrastruktur og bosætning

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte fokus på blandt andet byrum, herunder
anvendelse af baggårde og gårdrum, og på fremkommelighed og sikkerhed uanset transportform.
Samt understøtte afprøvning af nye erhvervsformer og varierede boligformer.

Fællesskab og
Velfærd

 Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver
til virkelighed i samspil med lokalområde.
 De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte
udfolder egne ressourcer og potentialer.
 Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og
fællesskaber, der samler og fornyr.
 Understøtning
af
intentionerne
i
en
kommende
sundhedsreform indtænkes i den kommunale kernevelfærd.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på blandt andet sund mad,
mulighed for spontane fællesskaber og tidlige forebyggende indsatser. Fokus på inddragelse af
fællesskaber og ressourcepersoner i hverdagens velfærd.

Outdoor og
Bevægelse

 Natur og udendørs aktivitet som et særligt aktiv i
velfærdsløsninger.
 En outdoorhovedstad, hvor let adgang til natur i hverdagen,
fremmer sundhed, bevægelse og leg.
 Kultur og kunst i naturligt samspil med velfærd og
attraktivitet.

I sammenhæng hermed anmodes fagudvalgene at sætte særligt fokus på skov, natur og rekreative
områder i eksisterende og nye boligområder og byer samt på anvendelse af cyklen som hverdagens
transportmiddel. Muligheden for at trække naturen ind i byen undersøges og afprøves ligesom kunst
og idræt prioriteres i forhold til nytteværdien for befolkningen.

Robust
økonomi

 Netto afdrag på kommunens gældsforpligtelser.
 En robust kassebeholdning der muliggør investeringer.
 Et anlægsniveau der tager højde for vækstudfordringer.

I sammenhænd hermed anmodes fagudvalgene at have særligt fokus på budgetoverholdelse og opfølgning.
Målsætningerne udmøntes i en Økonomisk Politik der vedtages i Økonomi- og
Erhvervsudvalget.

Udvalgsaftale 2020

Nedenfor fremgår Byrådets værdimarkører, som beskriver måden vi arbejder på, når vi
stræber efter at nå de opstillede strategiske målsætninger.

Byrådets værdimarkører

Hvordan…

Samspil med omverdenen

Inddragelse og samarbejde med borgere,
organisationer og erhvervsliv

Samspil på tværs i kommunen

Gennem dialog og imødekommenhed

Fokus på de mest sårbare

Fokus på generel lighed f.eks. i uddannelse og
sundhed samt mod til at prøve nye veje/innovativ
velfærd

Faglighed og evidens

Gennem medarbejderinddragelse/viden i
arbejdstilrettelæggelse

Mål
Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling XX [Navn], bevilling YY [Navn]
og…….., der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.
Tværgående mål
Fælles mål med LL-udvalget (og MM-udvalget) vedrørende bevilling XX [Navn] (og bevilling YY
[Navn])
Mål

Handlinger

Succeskriterium

Fælles mål med MM-udvalget vedrørende bevilling YY [Navn] (og bevilling YY [Navn])
Mål

Handlinger

Succeskriterium

Fælles mål for bevilling XX [Navn], bevilling YY [Navn] og bevilling UU [Navn]
Mål

Handlinger

Succeskriterium

Handlinger

Succeskriterium

Handlinger

Succeskriterium

Bevillingsmål
Mål for bevilling YY [Navn]
Mål

Mål for bevilling UU [Navn]
Mål

Udvalgsaftale 2020

Udvalgsaftale 2020

1. Bevilling XX [Navn] - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2020 prisniveau

Budget
2020

I alt
Anlæg

1.b Aktuelle udfordringer

I dette afsnit indsættes beskrivende tekst

1.c Beskrivelse af serviceniveau
I dette afsnit indsættes beskrivende tekst

Overslag
2021

Overslag
2022

Overslag
2023

Udvalgsaftale 2020

2. Bevilling YY [Navn] - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2020 prisniveau

Budget
2020

I alt
Anlæg

2.b Aktuelle udfordringer

I dette afsnit indsættes beskrivende tekst

2.c Beskrivelse af serviceniveau
I dette afsnit indsættes beskrivende tekst

Overslag
2021

Overslag
2022

Overslag
2023

Udvalgsaftale 2020

3. Bevilling UU [Navn] - Forudsætninger
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

3.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2020 prisniveau

Budget
2020

I alt
Anlæg

3.b Aktuelle udfordringer

I dette afsnit indsættes beskrivende tekst

3.c Beskrivelse af serviceniveau
I dette afsnit indsættes beskrivende tekst

Overslag
2021

Overslag
2022

Overslag
2023

Udvalgsaftale 2020

Opfølgning på mål og budget
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger,
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede
mål og budgettet.
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget
overholdes.
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Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr.
31.03.2019
Opfølgning på økonomi drift
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.03.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

00.28.20 Grønne områder og
naturpladser

2.516

3.257

175

3.257

0

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

3.508

3.396

1.004

3.796

-400

-35

-3

467

-153

150

-492

-492

9

-492

0

-1.679

-1.094

-1

-1.094

0

8.500

9.054

2.442

9.054

0

03.32.50 Folkebiblioteker

36.381

36.737

10.471

36.437

300

03.35.60 Museer

10.692

10.692

6.502

10.692

0

51

125

28

125

0

03.35.62 Teatre

1.124

1.494

69

1.494

0

03.35.63 Musikarrangementer

7.592

8.466

1.203

8.020

446

17.662

19.223

5.453

19.294

-71

03.38.70 Fælles formål

4.955

6.110

1.281

6.131

-21

03.38.72 Folkeoplysende
voksenundervisning

1.727

1.727

1.151

1.727

0

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde

4.148

4.148

3.995

153

21.854

21.854

7.152

21.450

404

1.686

1.750

75

1.750

0

03.45.83 Fælles formål

-934

31

264

31

0

06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger

807

1.023

277

1.023

0

3.916

3.916

985

3.764

152

123.979

131.414

39.008

130.301

1.113

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
02.35.40 Havne
02.35.41 Lystbådehavne m.v.
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn
og unge

03.35.61 Biografer

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

03.38.74 Lokaletilskud
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven

06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 34 Kultur og
Fritid i alt

123.979

131.414

39.008

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

130.301

1.113

**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift

Afvigelserne på bevilling 34 Kultur og Fritid skyldes primært følgende:
Jysk Arena

-400

Mindreindtægten skyldes færre lejeindtægter, færrer bookinger af JYSK
Arena til arrangementer og private skolers mindre leje af Vestergadehallen til
idræt.
Silkeborg Vandrehjem

150

Der forventes en større forpagtningsindtægt i 2019 baseret på indtægten fra
2018.
Silkeborg Bibliotekerne

300

Der forventes en mindreudgift på Silkeborg Bibliotekerne.
Den Kreative Skole

282

Der forventes en mindreudgift på Den Kreative Skole ved gennemgang af alle
de forventede udgifter og indtægter for 2019.
Musikarrangementer

134

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget stiller hvert år underskudgaranti til
forskellige musikarrangementer og projekter.
Kulturkonsulenter og Idræts- og Fritidskonsulent
Der forventes en merudgift bl.a. som følge af ansættelse af en barselsvikar.

-66

Medlems- og lokaletilskud

561

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift til medlems- og
lokaletilskud. Forventningen er lavet på baggrund af de tilskud der er
udbetalt i 2018.
Tjenestemandspension

152

På baggrund af de tjenestemandspensioner der skal udbetales i 2019
forventes der en mindreudgift til tjenestemandspension i forhold til det
budget der er lavet for 2019. Grunden til at budgettet er højere end den
forventede udgift kan skyldes at de medarbejdere man havde en forventning
om ville gå på pension ikke nødvendigvis har valgt at gå fra eller har gjort
det senere end forventet.

Opfølgning på økonomi anlæg
Forventet regnskab
Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.
1.000 kr.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.03.2019

Forventet
regnskab

Afvigelse**

Anlæg

36.550

102.516

4.768

50.221

52.295

Bevilling 34 Kultur og Fritid i alt

36.550

102.516

4.768

50.221

52.295

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til anlæg
Etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter

5.708

Der arbejdes med et nyt Trailcenter med en mulig projektering i 2019.

Renovering af Østre og Vestre Søbad

12.714

Der afventes diverse myndigheds dispensationer.

Etablering af nye idrætsanlæg

2.000

Forventes først brugt i 2020 til færdiggørelse af Bike Park.

Ny hal 2 i Hvinningdal

Projektet påbegyndes i 2019 og færdiggøres i 2021.

7.500

Ny hal 2 i Gødvad

13.982

Projektet påbegyndes i 2019 og afsluttes i 2020.

Ny hal i 2 i Buskelund

7.554

Projektet påbegyndes i 2019 og afsluttes i 2020.

Nyindretning af De Små Fisk

2.075

Der er givet en bevilling fra puljen til lokal initierede projekter til
Nyindretning af De Små Fisk. Puljen er givet under forudsætning af at
lokalområdet indsamler tilsvarende beløb til projektet.
Der afventes nu om lokalområdet kan fundraise tilsvarende beløb til
projektet.

Campus Bindslevs Plads, udearealer

-1.238

Der aflægges regnskab samlet for Campus Bindslevs Plads i 2019. Beslutning
om anlægsunderskud afventer.

Helhedsplan og mandskabsbygning i Indelukket

4.000

Den nye legeplads i Indelukket anlægges først i 2020, så budgettet skal
overføres fra 2019 til 2020.

Kustgræsbane Gødvad (Helhedsplan)

-2.000

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til en Kunstgræsbane i
Gødvad. Kunstgræsbanen forventes dog at stå færdig i 2019, hvilket betyder
at alle 5,0 mio. kr. bruges i 2019. Der overføres derfor et underskud på 2,0
mio. kr. til 2020 hvor budgettet på 2,0 mio. kr. ligger.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 15 Fælles formål til bevilling 34 Kultur og
Fritid vedrørende: Tilskud fra Nærdemokratiudvalg til Ungekulturhus

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 12
Kommunale ejendomme vedrørende: Til drift af Hotspots.

20

-60

Anlæg
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 41 Skoler til bevilling 34 Kultur og Fritid
vedrørende: Sale til anlægsprojektet i Gødvad

8.600

Bevillingsændringer
Anlæg
Der søges om bevilling vedrørende: anlægsprojektet nyt Kulturhus i
Alderslyst, idet 0,676 mio. kr. overføres fra drift bevilling 12 Kommunale
ejendomme, hvorefter der søges forhøjelse af bevilling 34 med 0,676 mio.kr.
i rådighedsbeløb i 2019, fra 12,0 mio. kr. til 12,676 mio. kr.

676

Der søges om bevilling vedrørende: Aktivitetsområde på Bjerget i Kjellerup
etape 1 - Arena Park. Forhøjelse af udgiftsbevilling fra 1,65 mio.kr. til 2,0
mio. kr., svarende til indtægten på 0,35 mio. kr. som byrådet godkendte ved
budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018.

350

Der søges om bevilling vedrørende: Anlægsprojektet Aktivitetsområde på
Bjerget i Kjellerup, 2. etape, søger om forhøjelse af anlægsbevilling med
1,797 mio. kr. i både indtægt og udgift, så bevillingen forhøjes fra 2,5 mio.
kr. til 4,297 mio. kr. brutto. og 2,5 mio. kr. netto.

0
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Målopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr.
31.03.2019
Opfølgning på udvalgsmål
Implementering af handleplan for kulturpolitikken

Konkrete aktiviteter relateret til handleplan 2019, igangsat
eller afsluttet 1. og 2. kvartal:
Spor 1: Et kulturliv i udvikling:
- Kultur på recept. Drift og fremadrettet økonomisk og
administrativ finansiering og forankring.
- Udsmykning af vinterhaver ved Plejecenter Marienlund
- UD & LÆR. Øget synlighed og relevans.
Spor 2: Særlige markører
- Nye vedtægter og organisationsudvikling, Den Kreative Skole
- Udbud af cafédrift ved Nordre Fælleshus
- Igangsætning af proces omkring evaluering og ny
rammeaftale for Jysk Musikteater
- Regatta. Etablering af nyt samarbejde ml. SK og ny arrangør
– i samarbejde med Analyse og Udvikling
- Ny kulturaftale for Kulturregion Østjysk Vækstbånd
- Afholdelse af nytårs-netværksmøder for institutioner,
foreninger m.fl.
Spor 3: Synlighed
- Konkrete videoproduktioner – børnekultur, events mm.
- Ugentlig Radiopromo
- Afdækning af mulighed for ny organisering til ansøgning af
kulturministeriets sendetilladelse for ikke-kommercielt TV.
Spor 4 – 5: Kunst og kultur i det offentlige rum (by og natur):
- Gademad på Bindslevs Plads
- Udbud af udeserveringstilladelser, Bindslevs Plads
- Levende Byrumsindsatser på Bindslevs Plads, Bios Gård og
Tværgade – i samarbejde med Plan og Byg
- Understøttelse af Ejendommes arbejde med erhvervelse af
Remise-ejendom mhp. etablering af nyt udstillingssted
- Planlægning og afvikling af Silkeborg Gadekunstfestival i uge
24
Spor 6: Børnekultur
- Børnenes kulturdag
- Ansøgning til kulturministeriets indsats – en tidlig kulturstart
– i samarbejde med Museum Silkeborg og Børn og
Familieafdeling
- Projekt Sansevandringer – i samarbejde med Børn og
Familieafdeling
- Projekt Magi i dagplejen – outdoorfokus i børnekultur – i
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31/7

31/10

31/12

samarbejde med Børn og Familieafdeling
- Projekt Levende Musik i Skolen – sammen med Skoleafdeling
- Projekt sange til verden
Spor 7: Ungekultur
- Igangsætning af udvikling af aktiviteter og pædagogiske
formater i Ungekulturhuse Amaliegade 1b.
- Etablering af strategisk følgegruppe for Ungekulturhus
Amaliegade 1b
- Projektudvikling – ungekulturindsats Pladeselskabet og ALD i
Alderslyst
Implementering af handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken

Et idræts- og fritidsliv i udvikling
- Pulsskolen/Outdoorskolen: Silkeborg Kommune (kultur &
fritid og outdoorsekretariatet) arbejder i samarbejde med DGIMidtjylland og SSP (Skole, sociale myndigheder og politi)
videre med rekrutteringen af både børn og idrætsforeninger til
Pulsskolen.
- Foreningsmøde med spejdergrupper: Der er afholdt et enkelt
netværksmøde med Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd (BUS). Temaet for mødet var handleplanen 2019 og
BUS mulige rolle i denne.
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Partnerskaber
- Åben skole – partnerskab mellem skole og forening
(Badminton): Planen er, at der efter sommerferien opstartes
en række ”badminton i skolen”- forløb.
- Velfærdsudfordringer- sundhed for livet: Et indledende møde
mellem Silkeborg kommune (Fritid & idræt og outdoor), DGIMidtjylland og Sundhedshuset i Silkeborg er afholdt. På næste
møde (6. maj 2019) konkretiseres projektet ift. indhold, forløb
og partnerskabsaftaler med idrætsforeninger. Vi har på
nuværende tidspunkt haft formøde med 3-4 idrætsforeninger,
som har vist interesse i projektet.
- Velfærdsudfordringer - Fællesskaber på recept: Pilotprojektet
er sat i gang.
- Velfærdsudfordringer - Idræt og integration: Der er afholdt
forskellige møder mellem Silkeborg Kommune, DGIMidtjylland, Broen Silkeborg, og Dansk Flygtningehjælp. Der
planlægges et forældremøde på Dybkærskolen med det formål
at informere om foreningstilbud i lokalområdet samt
vigtigheden af foreningsidræts for integrations- og
flygtningebørnene. Til mødet deltager også Gødvad GIF.
Sårbare og udsatte borgere

På tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet er
der blevet udarbejdet en forankringsmodel for Kultur på
recept, som vil blive indstillet til godkendelse hos politikerne i
de tre fagudvalg i maj. Modellen er en videreudvikling, hvor
der er integreret en målrettet beskæftigelsesorienteret indsats
i kulturforløbet. Der anmodes om midler ved ØKE til en
videreførelse af Kultur på recept i en 3-årig periode
begyndende fra 2020.
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Synlighed – én indgang til viden om Silkeborg Kommunes kultur-, fritid-, outdoorog eventliv.
Der afholdes løbende dialogmøder med aktører om muligheder
og behov. Ligeledes er markedet afsøgt for forskellige
platforme. Endelig dummy-version forelægges forud for
budgetmøde.
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Realisering af Danmarks Outdoor Hovedstad

Masterplanen for udvikling af outdoor er under udarbejdelse.
Den endelige proces- og tidsplan planlægges med direktionen.
Planlagte outdoorindsatser kører sideløbende med
færdiggørelse af Masterplanen.
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Implementering af Bevæg dig for livet

• Aftalen blev underskrevet feb. 2019 og løber fra 2019 –
2023.
• Fra januar 2019 er indsatsen forankret i Kultur og fritids
outdoorsekretariat
• Med den nye udviklingsstrategi Vækst og Velfærd har
outdoor og bevægelse fået en endnu mere central politisk
position – det forstærkes formentlig yderligere at en
masterplan for udvikling af outdoor som forventes vedtaget
2019.
• Organisatorisk arbejder vi for at samtænke de forskellige
outdoorinitiativer, så Bevæg dig for livet aftalen, organisatorisk
bliver en del af det samlede arbejde med outdoor på tværs i
kommunen. Forventer afklaring i 2019
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International Dukketeater Festival

Arbejdet med en model for en fremtidig organisering er endnu
ikke igangsat.
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NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året
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Om Kultur på recept
Ved at fokusere på kulturelle input fremfor sygdom og diagnoser kan Kultur på recept styrke den
mentale sundhed og øge livskvaliteten hos sygemeldte og ledige borgere med stress-, angst- og
depressionsproblematikker. Dette kan øge den enkeltes parathed til og tro på job eller uddannelse.
Kultur på recept i Silkeborg Kommune er i perioden oktober 2016 til oktober 2019 blevet støttet med
1,85 mio. kr. af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler. Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Kultur- og
Borgerserviceafdelingen har tilsammen bidraget med et tilsvarende beløb i egenfinansiering. Der er tale
om et tværgående samarbejdsprojekt mellem Beskæftigelsesafdelingen, Kultur- og Borgerserviceafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Projektejerskabet og projektledelsen ligger i
Sundheds- og Omsorgsafdelingen, som bl.a. varetager kontakten med Sundhedsstyrelsen og Jobcentret
samt løbende evaluering af indsatsen; Kultur- og Borgerserviceafdelingen varetager samarbejdet med
kulturinstitutionerne; Beskæftigelsesafdelingen varetager visiteringen af borgere.
Kultur på recept er et rehabiliterende tilbud til sygemeldte og ledige borgere, som er ramt af stress,
angst eller depression i let til moderat grad. Formålet er at styrke deres mentale sundhed gennem
deltagelse i et fællesskab omkring kulturoplevelser. Tilbuddet består i projektperioden af et 10-ugers
forløb, hvor deltagerne tre gange om ugen mødes på byens kulturinstitutioner med forskellige aktører:
Silkeborg Bibliotek, Museum Silkeborg, KunstCentret Silkeborg Bad, Den Kreative Skole, Museum Jorn og
Musikforeningen Riverboat. Gruppen af borgere mødes hver gang med en kulturguide, som er en ansat
på den pågældende institution. Der er således tale om sangundervisere, billedkunstnere, museumsformidlere, bibliotekarer etc., som sørger for, at kulturaktiviteten er i centrum, så fokus ikke er på
sygdom. Deltagerne får, ved forløbets begyndelse, udleveret et Kulturpas, som i seks måneder giver
gratis adgang til de kulturinstitutioner, der samarbejdes med. Kulturpasset er med til at sikre borgernes
fremadrettede tilknytning til Silkeborgs kulturliv.
For at Kultur på recept ikke forlænger borgerens vej mod beskæftigelse, er det sideløbende muligt at
være delvist raskmeldt på job, at starte i praktik eller at følge en behandling/andre tilbud. Indsatsen kan
desuden sættes i spil tidligt i sygdomsperioden (omkring 8. uge) og dermed have en forbyggende effekt,
som kan være medvirkende til, at borgeren kommer hurtigere videre.
Der er lavet en målsætning for hvert af de tre fagområder, som er involveret i Kultur på recept:
Mål for sundhedsområdet: At styrke borgernes mentale sundhed og trivsel samt at øge deres
helbredsmestring ved at fokusere på kulturoplevelser - ikke på sygdom.
Mål for beskæftigelsesområdet: At borgerne oplever en øget parathed til og tro på job/uddannelse.
I målingen differentieres der mellem de forskellige målgrupper.
Mål for kulturområdet: At øge borgernes kendskab til Silkeborgs kulturinstitutioner, så de fremover vil
anvende kulturoplevelser som en del af deres helbredsmestring.
I tilfælde af, at Kultur på recept overgår fra at være et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen til at
være driftet egenhændigt af Silkeborg Kommune, opstår der en større fleksibilitet og nye udviklingsmuligheder. Dette kan f.eks. indbefatte en udvidelse af målgruppen, kulturelle samarbejdspartnere,
rekrutteringskanaler og ændring af forløbets varighed.
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Forankringsmodel for Kultur på recept 2.0
På baggrund af de erfaringer, der er gjort i udviklingsprojektet, er styregruppens anbefaling:
• At der afvikles max. 6 forløb årligt (ca. 90 borgere)
• At forløbene har en varighed à 8 uger1
• At forløbene indeholder 2 ugentlige aktiviteter2
• At der udvikles på en beskæftigelsesrettet del i projektmodellen
Den nye Kultur på recept-model består et otte ugers forløb med to ugentlige kulturaktiviteter, der
foregår på Silkeborgs kulturinstitutioner (i alt 16 aktiviteter). Der er tilføjet to nye arbejdsmarkedsrelaterede elementer til modellen:
1. I ugerne 5-6-7-8 er der integreret et særligt tilpasset JobID-forløb3 med én ugentlig aktivitet på
programmet (i alt 4 aktiviteter). Hver aktivitet varer max. to timer og kan f.eks. foregå på en
kulturinstitution. JobID-forløbet tager afsæt i de ressourcer og kompetencer, borgeren har opnået
gennem Kultur på recept, og formålet er, at borgeren får påbegyndt en refleksion over dette udbytte
og koblingen til arbejdsmarkedet. Ved at integrere et direkte beskæftigelsesrettet element, som
understøtter de erfaringer, borgeren har gjort sig gennem Kultur på recept, kan man skabe en smidig
brobygning til det videre forløb. JobID-forløbet bygger videre på det allerede etablerede fællesskab
fra Kultur på recept, hvorved der kan skabes en tryg ramme, hvor borgerne kan lade sig inspirere af
hinanden og opnå en bredere tænkning i forhold til deres individuelle jobforløb. JobID-aktiviteterne
tilpasses med blik for de forskellige målgruppers ressourcer og arbejdsparathed. Fokus er på, hvad
borgeren KAN - ikke på hvad borgeren ikke kan. Alle borgere, der henvises til Kultur på recept skal
være motiverede for at deltage i JobID-forløbet parallelt. Borgeren er ikke forpligtet til at starte i
praktik efterfølgende.
Der tilknyttes fast to virksomhedskonsulenter/JobID-undervisere til på skift at varetage JobIDforløbene i regi af Kultur på recept. Da der indgår borgere fra mange forskellige målgrupper i Kultur
på recept, skal konsulenterne have blik for de store ressourceforskelle på tværs af borgerne.
Konsulenterne skal desuden have en grundig viden om, hvad Kultur på recept er, så de, gennem
motiverende dialog med grupperne, er i stand til at koble borgernes erfaringer fra kulturforløbet til
de muligheder, der er på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsloven.
2. I uge 6 af Kultur på recept-forløbet skal borgeren deltage i et opfølgende møde med egen
sagsbehandler. Formålet med mødet er at afklare næste skridt på borgers vej mod arbejdsmarkedet.
Hvis borger er parat igangsættes en virksomhedspraktik eller et individuelt forløb med en
virksomhedskonsulent. Sagsbehandler indkalder allerede til det opfølgende møde, når borger
henvises til Kultur på recept.
Figuren på næste side viser en uge-for-uge oversigt af et Kultur på recept-forløb:
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Under satspuljeprojektet har forløbene varet 10 uger, men det har ofte været udfordrende for borgere i sygedagpengekategorien at indgå i et
forløb så længe, da de kun har 22 uger til rådighed.
2

Under satspuljeprojektet har der været tre aktiviteter om ugen, men borgere i ressourceforløb er ofte udfordret af det høje ugentlige timetal.
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Der bør i forbindelse med en forankring være et fortsat fokus på dels en kvalificering af, hvilke borgere,
der profiterer; dels en løbende evaluering af indsatsen/modellen og dens effekter; dels at undersøge
udviklingspotentialet i Kultur på recept.
Ud fra en beskæftigelsesfaglig vurdering kan Kultur på recept supplere paletten af tilbud til sygemeldte
og ledige borgere ramt af stress, angst og depression. De øvrige tilbud i dag består af stresshåndteringskurser, forløbet Lær at tackle angst og depression, 12-ugers angstforløb og Helbredsmestring (mindfulness, kropsbevidsthedstræning, smertemestring, energiforvaltning, søvnvejledning). Disse tilbud
arbejder primært med logiske og rationelle tilgange, hvor man anvender kognitive redskaber til at sætte
sig mål for forandringer og definere skridt mod målet. Tilgangen i Kultur på recept har fokus på sanseindtryk, følelsespåvirkninger og refleksioner over disse uden, at den enkelte borger skal forholde sig til
sine egne psykiske problematikker. Med en bred vifte af tilbud sikrer Silkeborg Kommune, at den enkelte
borger bedst muligt kan blive støttet i en relevant og meningsfuld rehabiliteringsproces. Det er derfor
vigtigt, at sagsbehandlerne på beskæftigelsesområdet har et godt kendskab til de forskellige tilbud, så de
kan vurdere, hvornår det er relevant at henvise borgeren til Kultur på recept i forhold til de øvrige tilbud.

Økonomisk ramme
Følgende omkostninger vil være forbundet med driften af Kultur på recept i Silkeborg Kommune:
• Løn til kulturguider
• Løn til projektleder/kulturkoordinator (ansat 30 t/uge)
• Løn til sundhedskoordinator (ansat 10 t/uge)
• Løn til virksomhedskonsulenter (frikøbes 12 t/forløb)
• Udgifter til kulturpas og materialer
6 årlige forløb à 8 ugers varighed med 2 ugentlige kulturaktiviteter (ca. 90 borgere):
De samlede årlige omkostninger = ca. 837.000 kr.
Prisen pr. borger = ca. 9300 kr.
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JobID er et allerede eksisterende tilbud under Jobcentret. Forløbets formål er at afklare, hvordan den enkelte borgers erfaringer,
kompetencer og kvalifikationer kan give muligheder på arbejdsmarkedet. JobID vil for mange borgere, der har deltaget i Kultur på
recept, være det næste naturlige skridt på vejen til praktik/job.
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Resultater fra satspuljeprojektet 2016-2019
En forankring skal ses i lyset af de positive evalueringer, der er foretaget undervejs i satspuljeprojektet.
Resultaterne i dette afsnit stammer fra den seneste evaluering fra januar 2019, hvor i alt 152 borgere
havde gennemført et 10-ugers forløb i Kultur på recept. 111 af disse borgere har besvaret et
spørgeskema både ved forløbets start og afslutning4, og det er dermed denne andel, som nedenstående
resultater bygger på (med mindre andet er angivet).5
Silkeborg Kommune foretager løbende målinger af effekten på deltagernes mentale sundhed og trivsel.
Det sker ved hjælp af det internationalt validerede måleredskab WHO-5 trivselsindeks, hvor deltagerne
skal besvare fem spørgsmål den første og sidste gang i forløbet. Efter endt besvarelse kan deltagernes
trivselsscore beregnes og den enkelte borger kategoriseres inden for én af følgende tre grupper:
• Pointtal mellem 0-35: Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning
• Pointtal mellem 36-50: Der kan være risiko for depression eller stressbelastning
• Pointtal over 50: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning
Nedenstående tabel viser deltagernes trivselsscore henholdsvis før og efter de har deltaget i Kultur på
recept6:
Pointscore
0-35
36-50
>50

Før Kultur på recept
46 %
25 %
29 %

Efter Kultur på recept
17 %
19 %
64 %

I alt har 65 borgere forbedret deres testresultat med min. 10 point. I forbindelse med kliniske indsatser
regnes en forøgelse på 10 pointtal for en klinisk signifikant forskel, dvs. en forskel i trivsel der er så stor,
at den kan tilskrives indsatsen.7 Det betyder, at 60 % af deltagerne har forbedret deres mentale sundhed
i markant grad gennem deltagelse i Kultur på recept.
Der måles også på en række andre parametre, f.eks. på deltagernes selvvurderede arbejdsparathed, hvor
evalueringen afspejler, at 45 % af deltagerne, efter endt forløb, i højere grad føler sig parate til at blive
en del af arbejdsmarkedet (igen).
Mange af deltagerne er ikke vant til at gøre brug af Silkeborgs kulturtilbud, men indsatsen har en positiv
effekt på deres kulturvaner: 54 % af deltagerne føler i høj grad, at forløbet har inspireret dem til at
benytte sig af byens kulturtilbud. Kulturinstitutionerne giver tilbagemeldinger om, at de jævnligt får
besøg af tidligere deltagere, der gør brug af deres Kulturpas - på den måde er tilbuddet med til at
inkludere nye målgrupper i kulturlivet.
En stor gevinst ved at deltage i Kultur på recept er fællesskabet. I overensstemmelse med dette viser
nedenstående tabel, at forløbet har en positiv effekt på borgernes sociale sundhed:
Hvad måles der på?
Før Kultur på recept
Efter Kultur på
recept
Andel af deltagerne, der i mindre grad har lyst og
41 %
18 %
overskud til at være sammen med andre mennesker
Andel af deltagerne, der i høj grad har lyst og overskud
til at være sammen med andre mennesker

11 %

23 %
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Andel af deltagerne, der i høj grad føler sig påvirket af
deres mentale lidelse i dagligdagen

57 %

38 %

Gennemførelsesprocenten ligger på omkring 80 % af alle de borgere, som er startet op i Kultur på recept.
Det afspejles i nedenstående diagram, som viser, at deltagerne generelt har en meget positiv oplevelse
af Kultur på recept:
1%
Meget tilfreds
Tilfreds
36%

Hverken/eller
63%

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Mental sundhed i Silkeborg Kommune
Ifølge ’Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner’8 er der, i perioden 20132017, sket en negativ udvikling i den mentale sundhed i hele Region Midtjylland - herunder en signifikant
forværring i Silkeborg Kommune. Undersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i borgernes selvvurderede
trivsel og livskvalitet samt målinger på bl.a. stress, angst og depression. Nedenfor ses en sammenfatning
af de konklusioner, foretaget i 2017, der vedrører den mentale sundhed i Silkeborg Kommune:
• Borgernes selvvurderede trivsel og livskvalitet er faldet med 7 procentpoint.
• 31 % af borgerne har et højt stressniveau. Det svarer til en stigning på 5 procentpoint.
• 5 % af borgerne har en angstlidelse. Det svarer til en stigning på 2 procentpoint.
• 6 % af borgerne lider af en depression.
• 8 % af borgerne lider af svær ensomhed. Det svarer til en stigning på 3 procentpoint.
Sundhedsprofilen påpeger, at fremme af mental sundhed og afhjælpning af mentale helbredsproblemer
kræver en folkesundhedstilgang, der både tilsigter at øge trivsel og at mindske de personlige og
samfundsmæssige omkostninger ved psykiske lidelser.9 Det er derfor nødvendigt at gå nye veje og tænke
på tværs af forvaltninger for at løse aktuelle udfordringer. Kultur på recept er et bud på, hvordan
samarbejdet mellem Beskæftigelsesafdelingen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Kultur- og
Borgerserviceafdelingen bidrager til at løfte den stigende udfordring omkring stress, angst og depression.
4

Årsagen til, at det ikke er alle 152 borgere, der har besvaret spørgeskema både ved opstart og afslutning, er, at hvis en deltager har gennemført
hele forløbet, men er forhindret i at møde op den sidste gang, så eftersendes spørgeskema pr. mail, men i mange tilfælde kommer det aldrig retur.
5

Da datamængden er spinkel, bør læseren være varsom i forhold til hverken at over- eller underfortolke materialet.
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Blandt de 111 borgere, som både har besvaret spørgeskemaet ved forløbets start og afslutning, er der fejl i udfyldningen af WHO-5
trivselsindekset for tre borgere. Det vil sige, at beregningerne bygger på i alt 108 borgeres besvarelser.
7

Kilde: https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874c7a337c5f4450b55476ca535461e3.ashx

8

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/hvordan-har-du-det/

9

Kilde: Side 192: https://www.defactum.dk/siteassets/defactum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd-2017/konference-marts-2018/bind1/bind_1.pdf
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Hvordan hænger kultur sammen med sundhed og arbejdsparathed?
Der er flere videnskabelige perspektiver, der kan forklare, hvordan Kultur på recept bidrager til en øget
trivsel og mental sundhed10:
Det sundhedsfremmende perspektiv: Et menneskes modstandskraft i forhold til livskriser beror på den
enkeltes oplevelse af sammenhæng, dvs. oplevelsen af tilværelsen som meningsfuld, forståelig og
håndtérbar. Forskning viser, at deltagelse i kulturaktiviteter kan styrke oplevelsen af sammenhæng i
tilværelsen og dermed bidrage til at gøre tilværelsen mere meningsfuld, forståelig og håndterbar.
Det mentale perspektiv: Forskning viser, at deltagelse i kulturaktiviteter kan fremkalde en mental ’flowtilstand’, der er kendetegnet ved selvforglemmelse, positivt engagement i verden uden for én selv og en
følelse af energi, fokus, involvering og nydelse.
Det neuropsykologiske perspektiv: Kulturelle oplevelser kan påvirke hjernens belønningssystem positivt
og nedsætte produktion af stresshormonet kortisol.
Det sociale perspektiv: Socialforskningen har dokumenteret, at deltagelse i kulturelle aktiviteter har en
positiv indflydelse på livskvalitet, da disse er med til at danne social kapital og skabe sociale relationer
blandt deltagerne.

Borgernes og sagsbehandlernes erfaringer med Kultur på recept
Citater fra diverse anonyme borgere:
”Gennem hele mit efterhånden lange sygdomsforløb er det ikke lykkedes mig at gennemføre et længere
forløb med regelmæssigt fremmøde, men rammerne under Kultur på recept har været helt rigtige. Det
har givet mig troen på, at det måske alligevel kan lykkes for mig at få en form for tilknytning til
arbejdsmarkedet.”
”Det viser sig, at jeg faktisk godt kan overkomme at komme afsted hjemmefra flere gange om ugen, og
det var en af de ting, som jeg skulle finde ud af via forløbet. Jeg føler, at jeg pga. forløbet er blevet mere
rustet til at komme i praktik, som er mit næste skridt.”
”Dét at mødes i et fællesskab med ligesindede, hvor der har været fokus på en fælles aktivitet, har været
befriende. Det har virkelig været et dejligt frirum, hvor jeg blev inviteret ind til nogle aktiviteter, hvor jeg
har fået mine grænser afprøvet, og hvor jeg har fundet ro og fordybelse.”
”Forløbet har vist mig, at jeg stadig indeholder ressourcer og vilje på trods af sygemelding - at det ikke
behøver at være on eller off, men at jeg skal forsøge at holde mig i gang.”
”Jeg er helt klart mere afklaret i forhold til mig selv og min nuværende situation.”
”Jeg har først og fremmest fået en rigtig positiv social oplevelse. Jeg har haft en tendens til at isolere mig
og ikke rigtig haft mod på at komme ud, men gennem forløbet har jeg oplevet det rigtig positivt at mødes
regelmæssigt med andre om noget, der interesserer mig.”
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Majbritt Uldal Søndergaard - tidligere sagsbehandler og koordinator i Sygedagpengeteamet samt
tidligere medlem af Kultur på recept-arbejdsgruppen:
”Vi opdagede, at når der ikke er fokus på sygdom, bliver der skabt rum til, at deltagerne kan give sig selv
fri til at hele og komme sig ved at være en del af et anderledes miljø og indgå i forskellige relationer.
Kultur på recept foregår i en friere ramme end et normalt forløb i jobcenter-regi, og ansvaret for at få
noget ud af forløbet hviler i højere grad på borgeren. Den overordnede konklusion er, at det virker!”
Troels Pors Knudsen - sagsbehandler og koordinator i Jobafklaringsteamet samt medlem af Kultur på
recept-arbejdsgruppen, meddeler, at sagsbehandlerne oplever, at der for rigtig mange af de borgere, de
har henvist til Kultur på recept er sket følgende:
o Fokus er flyttet væk fra sygdom
o Isolation er blevet brudt
o De har fået et nyt fællesskab og netværk/omgangskreds
o De har været glade for at deltage i Kultur på recept
o De har ofte været klar til næste skridt i deres sygemelding, som f.eks. virksomhedspraktik, efter at
have deltaget i Kultur på recept

Regionalt netværk på tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet
Silkeborg Kommune har i samarbejde med Holstebro Kommune taget initiativ til udviklingen af et
regionalt netværk på tværs af kultur-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. I alt er ti midtjyske
kommuner og Aarhus Universitet gået sammen om at søge Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler til
netværksetableringen. Formålet med netværket er at danne ny viden, udbrede erfaringer fra de enkelte
projekter og skabe dialog og synlighed på tværs af regionen, som kan kvalificere dialogen med både
fagpersoner og politikere.

Notatet er udarbejdet af projektleder for Kultur på recept i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen,
Kultur- og Borgerserviceafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Silkeborg Kommune.
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12 Godkendelse af ansøgning til Boligsocial
helhedsplan 2019-2023
12.1 - Bilag: Strategisk Samarbejdsaftale om Boligsocial Indsats 2019-2023
DokumentID: 7719736

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

Områdets navn: Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej
Aftalens parter:
Arbejdernes Byggeforening, AB Silkeborg og Silkeborg Kommune
Samarbejdsaftalen gælder fra - til:
Underskrifter:

Arbejdernes Byggeforening
______________________________________________________________
Dato
Navn

AAB Silkeborg
______________________________________________________________
Dato
Navn

Silkeborg Kommune
______________________________________________________________
Dato
Navn
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Aftaledokumenter
Det er et krav, at der udarbejdes en strategisk samarbejdsaftale for at opnå
Landsbyggefondens støtte til boligsocial indsats. Aftalen forpligter kommune og
boligorganisationer i forhold til samarbejde, herunder formulering og opfyldelse af fælles
mål for indsatsen.
Ændringer i den strategiske samarbejdsaftale skal godkendes af Landsbyggefonden.
Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale
kommunale institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte
delaftaler for hvert indsatsområde, der hører under den strategiske samarbejdsaftale.
Bestyrelsen for den boligsociale indsats skal i den forbindelse sikre, at delaftalerne til
hver en tid understøtter den strategiske samarbejdsaftale samt afspejler de aktiviteter
og samarbejder, der gennemføres i boligområdet. Ajourførte delaftaler skal til enhver tid
kunne rekvireres af Landsbyggefonden.
Følgende dokumenter skal vedlægges denne strategiske samarbejdsaftale og uploades
på http://driftsstoette.lbf.dk:
-

En delaftale for hvert af de valgte indsatsområder udarbejdet i skabelonerne fra
http://driftsstoette.lbf.dk
Et budget udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk
Et organisationsdiagram
Et kommissorium for bestyrelsen
Et bilag med Boligsociale Data for boligområdet på tilsagnstidspunktet hentet fra
https://lbf.dk/selvbetjeninger/boligsociale-data/
En beredskabsplan jf. regulativets § 6 udarbejdet i skabelonen fra
http://driftsstoette.lbf.dk
En milepælsplan
Aktivitetsskemaer udarbejdet i http://driftsstoette.lbf.dk

1. Formål med og rammer for den boligsociale indsats
Den boligsociale helhedsplan 2019-23 bygger videre på erfaringerne fra de foregående
fire års boligsocial helhedsplan, som var den første af sin slags i Silkeborg.
Trods en positiv udvikling hvad angår nye fællesskaber og lokal sammenhængskraft, er
lokalområderne stadig at betegne som udsatte boligområder i forhold til resten af
Silkeborg Kommune, når vi kigger på områdernes nøgletal. Dette bekræftes af den
nyligt tildelte ghetto-status for området Lupinvej-Resedavej.
Visionen er fortsat, at lokalområderne på Lupinvej, Resedavej og Arendalsvej, via de
ressourcer der er i og omkring områderne, har et positivt omdømme, og er gode og
trygge steder at leve og vokse op.
Visionen realiseres gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommune og
boligorganisationer, og med fælles afsæt i følgende formål:

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

2

 At skabe attraktive, velfungerende og bæredygtige boligområder båret af
fællesskaber
 At skabe tværgående indsatser der øger trivsel og sundhed, beskæftigelses- og
uddannelsesgrad samt social udvikling i områderne
Bæredygtig betyder i denne sammenhæng, at boligområderne er kendetegnet af social
balance, dvs. at beboerne har lige gode livsmuligheder uanset, hvor de bor, at beboerne
er engagerede i udviklingen af deres egne lokalområder, og at der skabes rammer for
trygge fællesskaber både i og på tværs af lokalområder.
På baggrund af ovenstående formål arbejder den boligsociale indsats med følgende
strategiske mål i relation til de valgte indsatsområder:

Ovenstående strategiske mål er udtryk for boligorganisationernes og kommunens fælles
pejlepunkter for den boligsociale indsats, og afsættet for valg af aktiviteter. I selve
implementeringen skal tværgående samarbejde og helhedsorienterede indsatser sikre at
de udfordringer, problemer og behov boligområderne har, løses.
Helhedsplanen tager afsæt i et bredt tryghedsbegreb, hvor tryghed handler om både
økonomiske, sociale og relationelle faktorer. Det vil sige, at tryghed er betinget af at
føle sig økonomisk sikret, at opleve at kunne leve det gode liv, at kende sin nabo og
turde bevæge sig rundt i området, være en del af noget og føle nærhed til nogen.
Fællesskaber og aktiviteter spiller her en afgørende rolle for det at føle sig tryg og
hjemme, have et tilhørsforhold, der hvor man bor og vide at fællesskabet er til for én.
Ud over tryghed, er den sociale udvikling og mobilitet (individers eller gruppers
bevægelse mellem forskellige positioner i samfundsstrukturen) vigtig for at forbedre
mulighederne og perspektiverne for områderne.
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2. Organisering
Parterne bag den strategiske samarbejdsaftale skal etablere en projektorganisation med
en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af den boligsociale indsats, således at en
éntydig og kompetent ledelse kan sikre koordinering og styring af den lokale indsats
og prioritere på tværs af alle niveauer og organisationer - herunder boligorganisationer,
boligafdelinger og kommune jf. regulativets § 6, stk. 6.2.
Under bestyrelsen kan der etableres en eller flere (tematiske/geografiske) følgegrupper.
Beskrivelsen af organiseringen skal suppleres med et organisationsdiagram. Endvidere
skal det beskrives i kommissoriet, hvordan sekretariatsbetjening af bestyrelsen vil
foregå.
ORGANISATIONSMODEL (se bilag)
I organisationsmodellen lægges der op til, at bestyrelsen kommer til at bestå af 1-2
direktører fra Silkeborg Kommune samt 2 boligforeningsdirektører. Silkeborg Kommune
påtager sig formandsskabet i bestyrelsen. Sekretariatsdækningen ydes af lederen af
Helhedsplanen, og endvidere kan koordinatorfunktionen fra Silkeborg Kommune
understøtte sekretariatsdækningen i konkrete sager.
Til at forberede dagsordener til bestyrelsen, kan lederen af helhedsplanen – sammen
med formanden for bestyrelsen – inddrage koordinationsgruppen for den boligsociale
indsats og koordinatorfunktionen fra Silkeborg Kommune.
Koordinationsgruppen for den boligsociale indsats vil ligeledes være sekretariatsdækket
af lederen af Helhedsplanen, og sammensættes af kommunale chefer og ledere på
sektionslederniveau.
Som del af helhedsplanens beslutningsorganer, kan der etableres en eller flere
arbejdsgrupper, til at sikre udmøntningen af de indsatsområder, som er indeholdt i
Helhedsplanen. Initiativerne udføres af Helhedsplanens sekretariat, og i samarbejde og
koordineret med de kommunale indsatser i boligområdet, og med de indsatser der ydes
i forhold til de enkelte borgere i områderne.
Beboerdemokraterne indgår i Helhedsplanen, dels via dialogmøder (1 gang om året)
mellem bestyrelsen for Helhedsplanen og beboerdemokraterne, dels via dialogmøder
mellem Helhedsplanens sekretariat og beboerdemokraterne.
Opgaverne for hhv. bestyrelse, og koordinationsgruppe, samt i forhold til koordinerede
projekter og indsatser, skal efterfølgende beskrives mere konkret i de respektive
kommissorier. Centrale elementer i modeller, er:
• At der fortsat (og udbygget) skal sikres sammenhæng mellem kommunale indsatser
og boligsociale indsatser, herunder at der skal udarbejdes en detaljeret milepælsplan
(denne anvendes til projektplanlægning, projektstyring og i forhold til projektledelse og
intern koordinering af arbejdsopgaver).
• At direktionen i Silkeborg Kommune kommer til at indgå i et formaliseret og målrettet
arbejde med boligorganisationerne, og at bestyrelsen har et overordnet ansvar for
udviklingen og udfoldelsen af helhedsplanen, herunder for udarbejdelse af
milepælsplanen.
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• At den kommunale koordinatoropgave /koordinatorfunktion efterfølgende skal
beskrives mere uddybende, og med det udgangspunkt, at der er behov for en
udbygning af koordinationen af de kommunale indsatser.
• Samarbejdet mellem boligorganisationerne, Helhedsplanen, Politiet og Silkeborg
Kommune formaliseres, med henblik på at kunne iværksætte de nødvendige handlinger,
når der er behov for hurtig handling.
• I ovennævnte forslag indgår implicit, at Silkeborg Kommunes indsats skal ses meget
bredt, og derfor skal koordineres på et bredt felt (skole, dagtilbud, klub, sociale
indsatser, psykiatri, misbrug, kultur, bibliotek, beskæftigelse, sundhedspleje, SSP og
Ungdomsskole, Ejendomsafdeling, teknik og miljøindsatser, sundhed).

3. Samspil med øvrige tiltag og indsatser i lokalområdet
Den boligsociale indsats skal bidrage til mere helhedsorienterede indsatser omkring
beboere, ved at inddrage lokalperspektiv og se ny sammenhænge og muligheder i et
ressourceperspektiv, både på individ- og gruppeniveau. De boligsociale medarbejdere
har værdifuld viden og tillidsfulde relationer til beboerne, og kan derfor supplere og
bygge bro til de kommunale indsatser (i daginstitutioner, skoler, sundhedspleje,
familiecenter, jobcenter, ungdomsskole, SSP, UU, lokalpsykiatri, sundhedshus osv.), til
en lang række fællesskaber i kultur- og fritidslivet (herunder foreningsliv) samt
erhvervsliv.
Helhedsplanen skal betragtes som en midlertidig udviklingsplatform eller læringssti,
hvor nye metoder og tilgange kan udvikles og afprøves i forhold til at nå visionen.
Midlertidigheden betyder også, at indsatser optimalt set skal forankres andre steder end
i helhedsplanen.
På den korte bane er der overordnet set fokus på at dæmme op for forhold, der
medfører status som ”ghettoområde” (Lupinvej og Resedavej), dvs. lav
beskæftigelsesgrad og lav uddannelsesgrad. For det område, der ikke har ghettobetegnelse, er der fokus på de samme forhold, blot med et forebyggende fokus.
Der vil fra start være særligt fokus på opbygning af samarbejder på tværs, udarbejdelse
af strategier med områdeperspektiv – som også har andre del af Silkeborg for øje, så
der sikres sammenhæng i indsatser og planlægning af byudviklingen generelt.
På den lidt længere bane skal en fokuseret og tværgående kommunal indsats sikre og
understøtte, at der sættes gang i en længerevarende proces, hvor udfordringer,
ressourcer, behov og nye muligheder behandles samlet i en helhedsorienteret indsats.
Ud over ovenstående indsatser, har Silkeborg Kommune og begge boligselskaber
indgået en fælles aftale om fleksibel udlejning af boligerne på Lupinvej, Resedavej og
Arendalsvej. Denne er godkendt af Byråd og Organisationsbestyrelser i januar 2019.
Fremadrettet gælder for Lupinvej og Resedavej, at 75% af de boliger, der bliver ledige,
vil være reserveret lejere med fast arbejde, unge under uddannelse, skilsmisseramte og
personer over 64. Interne i afdelingen har stadig førsteret. For Arendalsvejs
vedkommende gælder, at 50% af de boliger, der bliver ledige, vil være reserveret
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borgere med fast arbejde, 25 % fra ventelisten og 25% som boliger, Silkeborg
Kommune kan henvise til.

4. Boligsociale Data – Tværgående målinger (centralt genererede målinger)
Landsbyggefonden indhenter årligt en status på en række målinger på relevante
indikatorer for hvert enkelt boligområde. Målingerne er tilgængelige for bestyrelsen for
den enkelte boligsociale indsats via https://lbf.dk/selvbetjeninger/boligsociale-data/.
Der er tale om registerbaserede målinger, der går på tværs af alle boligsociale indsatser
på landsplan, som modtager støtte fra 2015 til 2018-midlerne.
Målingerne giver en karakteristik af udfordringerne i boligområdet - herunder de
målgrupper, som indsatsen skal skabe forandringer for. Det samlede billede af
målingerne er et udtryk for en ”temperaturmåling” for området og således et redskab til
den løbende monitorering.
Målingerne kan evt. indarbejdes i den strategiske samarbejdsaftale og dermed få status
af resultatmål for indsatsen.
Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Landsbyggefonden, at bestyrelsen for
den boligsociale indsats løbende følger, hvordan disse målepunkter udvikler sig.
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5. Indsatsområder
I dette afsnit skal det fremgå, hvilke af de fire mulige indsatsområder der indgår i den
boligsociale indsats.
Under hvert indsatsområde skal problemkomplekset for indsatsområdet, det
overordnede formål samt de konkrete mål for indsatsområdet beskrives. Herudover
skal det angives, hvilke succeskriterier (lokalt opstillede målinger) parterne i
fælleskab fastsætter for den boligsociale indsats samt datakilden for disse. Målene skal
sættes for den fireårige periode, hvor den boligsociale indsats forløber.
Mål og succeskriterier skal primært vedrøre forandringer for boligområdet/udvalgte
målgrupper, men kan også inkludere fx styrket samarbejde og metodeudvikling.
Succeskriterier kan være af såvel kvantitativ som kvalitativ art.
Bestyrelsen har ansvar for at følge op på mål og succeskriterier inden for de valgte
indsatsområder samt de Boligsociale Data. Som en del af den årlige revision i
forbindelse med regnskabsaflæggelse skal boligorganisationen over for revisionen
dokumentere, at der løbende følges op på dette (jf. vejledningen side 7, ad.1).
Den konkrete beskrivelse af indsatsområderne med aktiviteter fastlægges i særskilte
delaftaler – én delaftale pr. indsatsområde. Indholdet i delaftalerne skal således lede
hen imod de opsatte formål og mål i nærværende strategiske samarbejdsaftale samt
fastlægge den indbyrdes ansvars- og rollefordeling mellem de parter, der er involveret i
indsatsen.

5.1 Tryghed og trivsel
Problemkompleks for indsatsområdet

Trygheds- og trivselsmåling
Som det fremgår af nedenstående data fra VIVE’s Tryghedssurvey fra 2018, er
trygheden og trivslen i områderne overordnet set høj.
Jeg føler mig grundlæggende tryg i mit boligområde

72 %

Jeg føler mig grundlæggende tryg lige omkring min bolig

76 %

Jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag

69 %

Jeg er glad for at bo i boligområdet

72 %

Beboere med samme etniske baggrund har det godt sammen

69 %

Beboere med forskellige etniske baggrunde har det godt
sammen

53 %

Knap halvdelen af de adspurgte oplever at høre til i et fællesskab i boligområdet, og lige
så mange giver udtryk for et højt tillidsniveau. Lokalt engagement og virke når dog ikke
helt samme høje niveauer.
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Boligområdet giver følelse af at høre til i et fællesskab

42 %

Folk er til at stole på

41 %

Aktiv i frivilligt arbejde i boligområdet

14 %

Aktiv i frivilligt arbejde udenfor boligområdet

17 %

Da områderne hver især har nogle forskellige karakteristika og betingelser, bliver disse
beskrevet særskilt herunder.

Lupinvej/Resedavej

Området ligger bynært, ca.
1,5 km fra centrum
1882 beboere
760 lejemål i 3-etager blokke
Bygget 1967-70
Renoveret i 2006-10
Beboersammensætning og social sammenhængskraft
Lupinvej/Resedavej er karakteriseret ved en høj andel af beboere med anden etnisk
oprindelse end vestlig på 51 % (Ghettokriterier for almene boligområder 2018). De
største etniske grupper ud over dansk er syrisk, tyrkisk, somalisk og irakisk. Derudover
er der mindre grupperinger fra Afghanistan, Bosnien, Jugoslavien, Iran, Congo, Polen og
Vietnam (registerdata Silkeborg Kommune).
Området er således præget af stor kulturel diversitet og kulturel segregering, hvilket
kan være en udfordring for tryghedsfølelsen, da beboere kun i lavere grad kender
hinanden på tværs af etniske grupper.
Den nuværende helhedsplan har arbejdet for at trække flere aktiviteter til beboerhuset i
området, herunder beboerdrevet fællesspisning, men en afdækning af aktiviteter viser,
at der vedvarende er en opdeling mellem etniske danskere og andre etniske
grupperinger. Deltagerkredsen til de store årstidsfejringer, fx julefesten, består primært
af mødre og børn med anden etnisk baggrund. Den boligsociale indsats har fremadrettet
en opgave med at understøtte, at beboerdrevne aktiviteter afspejler diversiteten, så der
opnås større kendskab til hinanden på tværs af kultur og etnisk oprindelse.
Med helhedsplanens tilstedeværelse i beboerhuset er gennemstrømningen af beboere
steget, og der bliver gjort en stor indsats for at trække flere aktiviteter til og bruge
beboerhuset som en naturlig base for Helhedplanens aktiviteter (fx Mødrecafé,
Syværksted, Unge Stemmer, Legepatrulje), beboerdrevne aktiviteter (Natteravne,
fællesspisning og pallehaver), kommunale tilbud (Patientuddannelse, rygestopkurser,
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Rapværksted), og forskellige foreningsaktiviteter (Mandeværket, Stop Madspild, Leg og
læring).
Det er en meget stærk netværksskabende mulighed at bruge beboerhuset som
samlingssted, da mulighed for synergier er stor. Samtidig betyder det også, at borgere
fra resten af Silkeborg kommer til området, da flere af tilbuddene er åbne for alle
borgere i Silkeborg Kommune.
Image
Området har gennem mange år lidt under negative nyhedshistorier, og flere forældre
beretter, hvordan omgivelsernes syn på området som ”dårligt” eller ”farligt”, smitter af
på de lokale børns opfattelse af det område, de bor i. Når børnene oplever, at
skolekammerater ikke må komme med dem hjem til legeaftaler, fordi de bor på
Lupinvej og Resedavej, bliver stigmatiseringen meget konkret og mærkbar, og for nogle
børn forbundet med angst og skam.
Den nuværende helhedsplan har søgt at nuancere disse historier og fordomme ved at
sætte fokus på nogle af de mange positive historier, der også er at fortælle om
området. Status som ghetto-område trækker desværre i den forkerte retning, så
arbejdet med at åbne op for området og gøre det attraktivt, er vigtigere end
nogensinde, og en central del af image-strategien for området.
Ud over attraktive aktiviteter for mange målgrupper, er der fokus på at få fortalt de
gode historier gennem diverse medier, både indadtil i området (nyhedsbreve, plakater
og facebook) og udadtil (aviser, film, facebook), så både selvforståelse og tilhørsforhold
styrkes og image forbedres.
Fysiske rammer og tryghed
Som angivet ovenfor, er området overordnet set karakteriseret ved en rimelig høj grad
af tryghed. Utryghedsskabende episoder er periodevise, fx unge der ”fylder” i området,
eller opgange præget af beboere med uhensigtsmæssig adfærd. Området er ikke
præget af hærværk og graffiti, og de fysiske omgivelser er åbne og grønne, og ikke i sig
selv utryghedsskabende. Afdelingsbestyrelserne gennemfører årligt tryghedsvandringer
sammen med driften.
Fra tid til anden fylder grupperinger af unge i alderen 13-25 år gadebilledet. Der har
igennem flere år været arbejdet med ungerettede projektindsatser i kommunalt regi, og
der er fremadrettet behov for at styrke og koordinere den forebyggende indsats for
områdets børn og unge, så de kommer væk fra en gadeorienteret livsstil og får
alternativer, og for at arbejde med rammesætning for fritidsaktiviteter for alle unge i
området.
Den boligsociale indsats vil derfor fremadrettet, i samarbejde med de kommunale
institutioner, have fokus på aktiviteter for de forskellige aldersgrupper og målgrupper,
samt samarbejde omkring familierne. Derudover vil der være fokus på at åbne op for de
mange muligheder for udendørsaktiviteter området tilbyder gennem naturvejledning for
børn og unge. Og endelig vil den boligsociale indsats bygge bro til øvrige aktiviteter
målrettet unge i byen, så flere får kendskab til og bliver involveret i de mange
muligheder der er i fx ungdomsskoleregi og ungekulturhus, og hvor målgruppen kan
være op til 25 år.
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Udviklingsområder set fra afdelingsbestyrelsernes perspektiv
På en fælles udviklingsdag med afdelingsbestyrelserne i januar 2019 arbejdede vi netop
med temaet ”Trivsel i afdelingen”, og her gav bestyrelserne for afd. 16 og 18 udtryk for,
at der fremadrettet er behov for at arbejde med følgende områder (med afsæt i BL’s
værktøjskasse for afdelingsbestyrelser):
1. Styrke naboskabet
2. Omdanne udearealer, så de skaber tryghed og giver mulighed for aktiviteter
3. Etablere aktiviteter, som er tilpasset konkrete beboerønsker
Som beskrevet overfor, er der behov for fortsat at arbejde målrettet med at styrke
beboernetværk, deltagelse og sammenhængskraft, så tryghed og tillid beboerne
imellem øges, og dermed også deres generelle trivsel. Indsatser skal danne grundlag
for, at beboerne i højere grad bliver i stand til at handle på deres egen livssituation og
selv igangsætte og drive aktiviteter i området.

Arendalsvej

Beboersammensætning og social sammenhængskraft
I dette område er andelen af beboere med anden etnisk oprindelse end vestlig noget
mindre end på Lupinvej og Resedavej. Andelen på 35 % er dog en markant stigning på
10 procentpoint fra 2013-niveauet på 25 % (Boligstatistiske Nøgletal). Stigningen
skyldes særligt tilkomsten af syriske flygtningefamilier. De største grupper ud over
dansk er syrisk, irakisk, rumænsk, somalisk og afghansk (registerdata Silkeborg
Kommune).
Også her er der en udbredt kulturel segregering, men der ses en begyndende
udveksling på tværs af etniske grupper. Der har i flere året været et aktivt socialt liv
blandt mange etnisk danske beboere på Arendalsvej, bundet sammen af en lang række
beboerdrevne aktiviteter. Fællesskabet har fået et løft gennem flere års indsats med
afsæt i en ressourcebaseret lokaludviklingsproces.
Der eksisterer nogle ret stabile netværk i området, fx håndarbejdscafé, læseklub,
spilleaften, banko, fællesspisning, kaffeklub, cykelværksted og træværksted, men som
nævnt er de domineret af beboere med etnisk dansk baggrund, og der er en tendens til
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at det er ”Tordenskjolds soldater”, der tager ansvar for aktiviteterne. Som nævnt
arbejdes der på at åbne op for aktiviteter, så flere nye beboere kommer med. Den
boligsociale indsats kan her understøtte den gryende udveksling på tværs af grupper og
bidrage med at åbne op for og introducere andre beboere til de eksisterende aktiviteter.
Som angivet i VIVE’s undersøgelse er mange af de adspurgte beboere ikke engageret
som frivillige i lokalområdet. Dog er der på Arendalsvej ca. 70-80 beboere, der gennem
de sidste mange år, har drevet og udviklet de nævnte aktiviteter, hvilket er både en
glæde og en stolthed i området. Udfordringen fremadrettet bliver at få flere nye frivillige
til at påtage sig et ansvar for at drive aktiviteter, og derved understøtte det, der
allerede fungerer.
Arendalsvej har ikke lige som Lupinvej og Resedavej et centralt bemandet beboerhus.
Der er således ikke de samme faciliteter til større fælles arrangementer, hvilket også
begrænser muligheden for aktiviteter, der inkluderer borgere fra andre dele af
Silkeborg.
Image
Afdelingerne 22 og 25 ligger midt i byområdet Gødvad, og betegnes ”blokkene” – i
kontrast til resten af Gødvad, som er domineret af dels gamle murmestervillaer og dels
privat nybyggeri (primært 1-families huse). Blokkene, som officielt bærer navnet
”Dybkærparken”, har tidligere haft et negativt image i resten af byen, men det store
arbejde med at skabe fælles aktiviteter og fællesskaber har haft en stor betydning for
selvforståelsen og fortællingen om Dybkærparken.
Området var i 2014 i en kort periode på ”ghetto-listen”, og pt. på listen over de 179
boligområder, som ministeriet monitorerer.
I forhold til imagearbejdet, er strategien også her at få fortalt de gode historier gennem
diverse medier, både indadtil i området (nyhedsbreve, plakater og facebook) og udadtil
(aviser, film, facebook).
Fysiske rammer og tryghed
Som VIVE’s undersøgelse viser er en stor del af beboerne trygge ved at bo i
boligområdet. Området er trygt at færdes i, og der er stort set ingen
utryghedsskabende elementer. Også her gennemfører afdelingsbestyrelserne
tryghedsvandringer med driften årligt.
Udviklingsområder set fra afdelingsbestyrelsernes perspektiv
På den nævnte fælles udviklingsdag med afdelingsbestyrelserne i januar 2019, hvor vi
arbejdede med temaet ”Trivsel i afdelingen”, gav bestyrelserne for afd. 22 og 25 udtryk
for, at der fremadrettet er behov for at arbejde med følgende områder (med afsæt i BL’s
værktøjskasse for afdelingsbestyrelser):
1. Uddelegere aktiviteter/opgaver og økonomi til mindre beboergrupper
2. Revidere reglementerne, så der er færre forbud og flere anvisninger
3. Inspirere til at beboerne laver individuelle forbedringer i boligerne
Hér fungerer aktiviteter og netværk allerede, men der er behov for at få flere med, og
afdelingsbestyrelserne ser gerne, at flere går ind og tager ansvar for både aktiviteter,
husorden og boliger. Afdelingerne ønsker at arbejde med positive anvisninger frem for
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forbud og derved gøre tingene til et fælles anliggende og fælles ansvar for alle beboere,
og derved øget ejerskab.

Individuelle trygheds- og trivselsudfordringer i relation til
begge lokalområder
Som anført ovenfor er der forskellige forhold, der skal tages i betragtning i de to
områder, men derudover er de mere interpersonelle og intrapersonelle udfordringer og
belastninger gennemgående. Det være sig økonomiske, psykiske, familiemæssige,
integrationsmæssige eller andre faktorer, der knytter sig til beboerens egne personlige
forhold, der forhindrer at kunne leve trygt og aktivt.
En højere andel af beboerne bor alene sammenlignet med kommunen generelt
(Lupinvej: 41 %, Resedavej: 28 %, Arendalsvej 55 %, kommunen: 34 %). Da en meget
stor andel af beboerne samtidig ikke er i beskæftigelse (Lupinvej: 55 %, Resedavej: 46
%, Arendalsvej: 44 %), er der risiko for, at nogle beboere mangler social kontakt i
hverdagen og oplever ensomhed. Dette har betydning for både tryghedsfølelsen og
trivslen.
Der er en overrepræsentation af beboere i udsatte positioner i de to boligområder, som
enten har én eller flere kontakter til det offentlige system, eller lever isoleret. I begge
tilfælde kan det være vanskeligt at få hverdagen til at fungere eller finde ud af, hvordan
man søger hjælp.
Mestring af eget liv generelt og aktivt medborgerskab skal derfor fortsat være i fokus i
fht. at højne trivslen både individuelt og i grupper.
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Den sociale viceværtfunktion er meget efterspurgt, det gælder alt fra økonomisk
rådgivning, integrationsprocesser, manglende trivsel i familie- og ungdomsliv, isolation
og ensomhed, problematikker afledt af psykisk sygdom, problemstillinger i fht. det
offentlige system, frafald på uddannelse, udfordringer i skoleliv og skole-hjemsamarbejde og mange andre hverdagsudfordringer (fx betaling af udgifter, svar på
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breve, kontakt til offentlige instanser). Ovenstående graf viser antal henvendelser til
den sociale vicevært fra 1. april 2016 til 31. december 2018 – årligt i parentes, og
samlet antal vist som graf (Helhedsplanens årlige status).
Der er tilsyneladende vedvarende et behov for bistand, en uvildig person at tale med og
én, der kan hjælpe med at pege på løsningsmuligheder. Dertil samarbejder den sociale
vicevært med en lang række parter, men altid med det udgangspunkt, at beboerne selv
skal, hvis de kan. Funktionen er dermed mere en brobygger end en ”fixer”.
Ofte henvender beboere sig, fordi de er bange for selv at tage kontakt til kommune eller
anden instans, ikke har tillid til sagsbehandler, ikke ved hvem de skal kontakte, ikke
forstår en skrivelse, eller er i tvivl om en aftale de har med sagsbehandler. Som
tidligere nævnt er sprog ofte en barriere, men det kan også være angst eller anden
psykisk lidelse, eller manglende overblik over egen situation og handlemuligheder.
Uanset grunden vil den sociale vicevært have fokus på ”hjælp-til-selvhjælp”, udvikling
af handlekompetence og bevidstgørelse omkring handlemuligheder.
Ud over nævnte problemstillinger gælder for begge områder, at mange beboere, både
børn og voksne, ikke har et aktivt fritidsliv, og slet ikke uden for boligområdet.
Deltagelsen i foreningsliv er således lav, sammenlignet med hele kommunen, hvilket har
betydning både for den personlige sundhed og trivsel og for kendskab til og viden om
muligheder andre steder i byen, og dermed også relationsdannelse med beboere uden
for boligområdet. Ud over at understøtte den lokale sammenhængskraft er der altså
også behov for at åbne op til netværk og arenaer uden for boligområderne og de
muligheder, der findes dér.
Formål og mål

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

13

Formålet med indsatsområdet Tryghed og Trivsel er at:
Boligområderne er velfungerende og trygge, karakteriseret ved en god beboermæssig
balance og høj trivsel.
Indsatsområdets delmål er at:







Styrke naboskab og sammenhængskraft, så flere føler sig trygge ved at bo og
færdes i boligområdet
Styrke kendskabet beboere imellem, så flere oplever at have det godt med
hinanden på tværs af etniske forskelligheder
Styrke følelsen af at høre til i et fællesskab i boligområdet
Styrke tillidsniveauet
Få flere til at arbejde som frivillige i boligområdet
Sikre at flere børn og unge i boligområdet har et aktivt og sundt fritidsliv

Succeskriterier (for den 4-årige
periode) (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af beboere der ”grundlæggende
føler sig tryg i boligområdet” øges fra 72 %
til 85 % i 2023.

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat

Andelen af beboere, der er ”glad eller
meget glad for at bo i boligområdet” øges
fra 72 % til 85 % i 2023.

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat

Andelen af beboere, der oplever, at
”boligområdet i nogen grad eller i høj grad
er et sted, hvor beboere med forskellig
etnisk baggrund har det godt sammen”
øges fra 53 % til 70 % i 2023.

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat

Andelen af beboere, der er ”enig eller
meget enig i at boligområdet giver en
følelse af at høre til i et fællesskab” stiger
fra 42 % til 62 % i 2023.

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat

Andelen af beboere, der er ”enig eller
meget enig i at folk i boligområdet er til at
stole på” øges fra 42 % til 60 % i 2023.

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat

Andelen af beboere, der ”tit eller meget tit
laver frivilligt arbejde i boligområdet” øges
fra 14 % til 20 % i 2023.

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat

Andelen af børn, der er ”aktive i fritidseller idrætstilbud i eller uden for

VIVE Tryghedssurvey og Lokal
trivselsundersøgelse v. Helhedsplanens
sekretariat
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boligområdet” øges fra henholdsvis 38 og
40 % til 50 og 60 % i 2023.
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5.3 Uddannelse og beskæftigelse
Problemkompleks for indsatsområdet
Skole og uddannelse
Særligt én skole i lokalområderne (Sølystskolen) er karakteriseret ved en højere andel
to-sprogede end kommunen som helhed, og skal dermed forholde sig til en stor kulturel
diversitet. Mange elever er 2. generation, børn af indvandrere og flygtninge, og en del
børn er nytilkomne flygtninge. Disse børns forældre er for en stor dels vedkommende
udfordrede på sprog, lav uddannelsesgrad eller ledighed, dårlig økonomi og manglende
netværk – overordnet set faktorer, der kan gøre det svært at klare sig i mange af livets
forhold.
De sproglige udfordringer kommer bl.a. til udtryk i sprogvurderingen af både 3-årige og
”skolestartere” som viser, at en stor andel af børnene har behov for en særlig eller en
fokuseret sprogstimulerende indsats.
Vi ved fra forskningen, at social baggrund har stor betydning for hvilken uddannelse og
hvilken tilknytning til arbejdsmarkedet den enkelte opnår senere i livet. Hvad angår
beboerne i de to boligområder er der et stort uddannelsesmæssigt efterslæb, det gælder
både for de 18-29-årige hvor mellem 23 og 30 % har grundskolen som højeste
uddannelse, og for de 30-59-årige har mellem 50 og 73 % kun en
grundskoleuddannelse (Boligsociale Nøgletal).
Den boligsociale indsats i relation til skole og uddannelse
Med brobygningsarbejdet til skolerne skal den boligsociale indsats understøtte og
hjælpe det gode skole-hjem-samarbejde på vej, fx ved at sørge for god
mødeforberedelse sammen med forældre, gennem deltagelse i møder skabe bedre
forståelse ved at ”oversætte” forventninger mellem forældre og lærere, og ved at
hjælpe forældre med at handle på aftaler omkring barnets skolegang.
Om skole-hjem-samarbejdet lykkes eller ej afhænger af mange faktorer, fx om
forældrene opfatter det som skolens ansvarsområde alene og ikke noget man som
forælder skal blande i, om der er tid og overskud i familien, eller om man som forældre
ikke ved hvordan, man konkret skal understøtte deres barns skolegang. I disse tilfælde
kan den boligsociale medarbejder være en støtte for forældrene.
Alternative udviklingsforløb på skolerne bliver afprøvet i foråret 2019 som et pilotprojekt
i klasser med lav sammenhængskraft og andre forhold, der forringer en klasses trivsel.
Det tegner allerede nu til, at den boligsociale indsats med sit afsæt i lokalområdet og
kendskab til forældre og netværk, kan bidrage med nye perspektiver til en positiv
udvikling, hvor fokus på drømme for fremtiden og ideer til, hvordan drømme realiseres,
skaber sammenhold og ny tro på egen formåen. Ud over klasseforløbet vil der på
individuelt niveau også blive lavet en kobling til fritidsguidning og fritidsjobsvejledning,
så forløbet munder ud i konkrete tiltag.
Mange af de børn og unge, der vokser op i de to lokalområder, vokser op med forældre
uden uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at de i
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udgangspunktet har ringere mulighed for sparring fra forældrene, der ikke kan agere
primære rollemodeller i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.
Der er i særdeleshed behov for at bryde med den negative sociale arv og øge den
sociale mobilitet ved at understøtte tilhørsforholdet til skolen/fællesskabet, trivslen og
deltagelsen – og ligeledes støtte forældrene og styrke deres forståelse af og tillid skolehjem-samarbejdet.
At blive parat til uddannelse og beskæftigelse er altafgørende for områdets børn og
unge. Kigger vi på andelen unge i alderen 18-29 år, som kun har en
grundskoleuddannelse og ikke er i gang med en uddannelse, samt andelen af unge på
offentlig forsørgelse, er der behov for at støtte og fastholde de helt unge i uddannelse
og særligt i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Den boligsociale
indsats kan samarbejde med UU om dette, men også sætte tidligere ind med
håndholdte indsatser, der udvikler agens og handlekraft, entreprenørskab og konkrete
erfaringer med fx lommepenge- og fritidsjobsindsatser.
Beskæftigelse
De boligstatistiske nøgletal viser, at der på beskæftigelsesområdet er markant forskel
på boligområderne og kommunen som helhed (18-64-årige: Lupinvej: 55 %,
Resedavej: 46 %, Arendalsvej: 44 %, kommunen: 20 %). Lav beskæftigelsesgrad er da
også én af tre faktorer, der placerer området Lupinvej/Resedavej på regeringens
ghettoliste. Silkeborg Kommune foretager i foråret 2019 en analyse af området og
peger derefter på, hvilke indsatser der skal iværksættes for at øge
beskæftigelsesgraden i områderne.
Kommende indsatser skal tage hensyn til, at langt de fleste af beboerne uden
tilknytning til arbejdsmarkedet har problemer ud over ledighed (sundhedsmæssige,
sociale og psykiske problemer), hvilket kræver en helhedsorienteret og tværfaglig
indsats i et samarbejde på tværs af social-, familie-, sundheds- og
beskæftigelsesområdet.
Den boligsociale indsats i relation til beskæftigelse
Den boligsociale indsats kan understøtte den helhedsorienterede tilgang, ved at hjælpe
beboerne med at være godt forberedt til møder i jobcentret, have gjort sig overvejelser
over behov og muligheder, udarbejde cv, opdatere Jobnet og følge op på aftaler med
sagsbehandler i jobcentret. Ud over at tilbyde at være samtalepartner og brobygger skal
den boligsociale indsats iværksætte konkrete aktiviteter, der skal understøtte beboerne i
at komme tættere på Jobcentrets indsatser og i sidste ende beskæftigelse. Dette fordrer
et tæt samarbejde med beskæftigelsesområdet. I foråret 2019 indgår den boligsociale
leder i et udviklingsarbejde rettet mod at øge beskæftigelsen i områderne, og det vil dér
blive besluttet konkret hvilke aktiviteter, der skal ligge i boligsocialt regi.
Formål og mål
Formålet med indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse er at:
Flere unge uddanner sig, får en positiv erfaring med arbejdslivet med henblik på senere
beskæftigelse, og at beskæftigelsen blandt både unge og voksne op til 30 år øges.
Indsatsområdets delmål er at:
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Øge andelen af uddannelsesparate 15-17-årige (9. og 10. klasse)
Flere unge 18-29 år er i uddannelse eller beskæftigelse
Færre unge falder fra uddannelse
Færre unge er på uddannelseshjælp

Succeskriterier (for den 4-årige periode)
(lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andel elever, der vurderes uddannelsesparate i
9. og 10. klasse er steget fra 2019 til 2023

Skoler og UU

Andelen af 18-29-årige som er i uddannelse eller
beskæftigelse er steget fra 2019 til 2023

UU

Andelen af 18-årige på uddannelseshjælp er
faldet fra 2019 til 2023

UU

5.4 Forebyggelse og forældreansvar
Problemkompleks for indsatsområdet
Populationen i områderne er børnerig (Andel børn 0-18 år: Lupinvej: 34 %, Resedavej:
31 %, Arendalsvej: 24 %, kommunen 23 %) (Boligstatistiske Nøgletal) og mange af
disse børn bor sammen med én forælder (Lupinvej: 29 %, Resedavej: 37 %,
Arendalsvej: 36 %, kommunen: 16 %). En større andel børn har anden vestlig
baggrund end for kommunen som helhed (Andel børn 0-18 år med anden etnisk
baggrund end dansk: Lupinvej: 24 %, Resedavej: 18 %, Arendalsvej: 13 %,
kommunen: 2 %) (Boligstatistiske Nøgletal), hvorfor sprog- og kulturelle problematikker
også fylder mere i de lokale daginstitutioner og skoler, end for kommunen som helhed.
Mange familier har en trængt økonomi, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at andelen
af børn med økonomisk friplads i daginstitution ligger højere end gennemsnittet for
kommunen.
I de lokale daginstitutioner og skoler er nogle forældres manglende sproglige
kompetencer, anderledes opdragelsesmønstre, samt manglende kompetencer til at
orientere sig i det danske samfund en udfordring i forhold til at være en aktiv part i
samarbejdet. Daginstitutionerne oplever, at forældrene ikke deler deres udfordringer
med nogen, ikke beder om hjælp, før problemernes kompleksitet er stor og der evt.
laves netværksmøder eller underretning.
Anvendelse af dagtilbud er på niveau med resten af Silkeborg Kommune.
På Familieområdet vil den boligsociale indsats understøtte kvalitetsmål i daginstitutioner
og skole ved at agere brobygger og hjælper, således at de mest udsatte familier oplever
og forstår sammenhænge og kan agere som aktive medspillere i deres børns daglige liv
og udvikling. Medarbejderne i den boligsociale indsats kan med deres ikkemyndighedsbaserede relation til forældrene, og kendskab til lokale forhold, være en
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tryghedsskabende faktor, og hvor det er nødvendigt ”oversætte” og forklare
nødvendigheden af indsatser og foranstaltninger.
Derudover kan den boligsociale indsats skabe grundlaget for nye netværk på tværs af
forældregrupper, fx ved at lave fællesspisninger, familiekurser og mødre-/fædregrupper
i lokalområdet i samarbejde med institutioner og skoler, samt understøtte deltagelse i
almene forberedende forældrekurser, hvor deltagelsen fra de mest udsatte forældre er
lav.
For indsatsen på skolebørn- og ungeområdet er der primært er fokus på at understøtte
skole- og uddannelsesparathed, aktivt fritidsliv, opkvalificering af kompetencer til at
indgå i fritidsjob, vejledning om uddannelsesområdet og generelt støtte til både
børn/unge og deres forældre i forhold til at forstå muligheder og krav på området.
Ud over de nævnte problemstillinger på børn- og familieområdet ved vi fra forskningen
at sundheden har ringere vilkår i de almene boligområder end i resten af samfundet.
Det er særligt livsstilfaktorer (kost, rygning, alkohol og motion) og dertil relaterede
kroniske lidelser som diabetes og KOL, der præger statistikkerne – men også den
mentale sundhed er langt dårligere blandt beboerne i disse områder. Overordnet set er
der en markant ulighed i sundhed – og denne har stærk korrelation til den række af
socioøkonomiske faktorer, dårlig økonomi, lav uddannelsesgrad, andel uden for
beskæftigelse eller status som ufaglært og civilstatus som single.
Den boligsociale indsats vil i samarbejde med Sundhedshuset tilbyde mulighed for at
øge bevidstheden om egen sundhed, igangsætte relevante aktiviteter og hjælpe på vej
til allerede eksisterende tilbud i byen. Derudover er uddannelse af lokale frivillige
sundhedsambassadører et væsentligt bidrag, særligt blandt beboere med anden etnisk
baggrund, da peer-to-peer-formen her giver bedre adgang til målgrupper, vi normalt
har svært ved at rekruttere til sundhedstilbud.
Formål og mål
Formålet med indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar er at:
Styrke livsmuligheder for børn i boligområderne gennem tidlig indsats, ved at styrke
forældrenes handlekompetence og forældreansvar, familiernes trivsel, samt øge lighed i
sundhed.
Indsatsområdets delmål er at:



Sikre tidlig opsporing
Sikre at flere børn er i trivsel

Succeskriterier (for den 4-årige periode)
(lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Alderen på børn, der første gang modtager
foranstaltninger efter Social- og Serviceloven er
faldet med minimum 1 år.

Årlig opgørelse i Familie- og
Handikapafdelingen

5 % flere børn i dagtilbud er samlet set i trivsel.

Årlig opgørelse i Familie- og
Handikapafdelingen
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6. Lokal evaluering og løbende opfølgning
Lokal evaluering foregår gennem løbende registrering og monitorering jf.
succeskriterierne beskrevet i hver delaftale. Hver 4. måned vil der blive foretaget en
leverancemåling med udgangspunkt i disse registreringer, som vil blive formidlet til
bestyrelsen og koordinationsgruppen for den boligsociale indsats.
Hvert år udarbejdes en fremdriftsrapport med opfølgning på budget, indikatorer samt
lokalt udarbejdet forløbsevaluering på indsats- og aktivitetsniveau. Rapporten
fremlægges for bestyrelsen på årets første bestyrelsesmøde og lægges ind i
Landsbyggefondens driftsstøttesystem.
Ultimo 2020 og 2023 gennemføres en trygheds- og trivselsmåling som evaluering på
udviklingen i de opstillede mål vedrørende disse faktorer. Der er tidligere udarbejdet en
trivselsundersøgelse i 2015 og VIVE har gennemført et Tryghedssurvey i 2018.
Derudover udarbejder sekretariatet årlige tilbagemeldinger til Landsbyggefonden via
aktivitetsskemaet.

7. Ressourcer i den boligsociale indsats
I skemaet nedenfor anføres hovedtallene fra finansieringsdelen af budgettet for den
boligsociale indsats.
Organisation
Landsbyggefonden
Lokal medfinansiering
Samlet budget for den boligsociale indsats

Finansiering
10.000.000
3.334.000
13.334.000

9. Underretning
Opstår der forhold, som får betydning for samarbejdets gennemførelse, påhviler det den
enkelte part straks at gøre opmærksom på dette til bestyrelsens formand, hvorefter
vedkommende hurtigst underretter resten af bestyrelsen og indkalder til et
ekstraordinært møde.

10. Konflikthåndtering
Samarbejdet omkring helhedsplan 2019-23 bygger på, at der er konsensus mellem
parterne, og at parterne leverer den aftalte indsats, som beskrevet i den strategiske
aftale og delaftalerne for de tre indsatsområder. Kan en part ikke levere det aftalte,
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eller opstår der uenighed om gennemførelsen af det planlagte, forpligter parterne sig til
at indkalde de relevante aktører til møde.
Har konflikten en sådan karakter, at bestyrelsen skal involveres, gøres dette hurtigst
muligt.
Opstår der forhold, der gør det umuligt at gennemføre den strategiske samarbejdsaftale
for helhedsplan 2019-23, indberettes dette til Landsbyggefonden, som i samarbejde
med bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger og eventuelle justeringer i
indsatserne.

11. Revision af samarbejdsaftalen
Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse i Landsbyggefonden
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12 Godkendelse af ansøgning til Boligsocial
helhedsplan 2019-2023
12.2 - Bilag: Organisationsmodel 2019-2023
DokumentID: 7719687

ORGANISATIONSMODEL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN SILKEBORG 2019-23

12 Godkendelse af ansøgning til Boligsocial
helhedsplan 2019-2023
12.3 - Bilag: Aktivitetsoversigt helhedsplan 2019-2023
DokumentID: 7719681

TRYGHED OG TRIVSEL

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

FOREBYGGELSE OG
FORÆLDREANSVAR

SOCIAL VICEVÆRT

KLAR TIL SKOLE
- brobygning til skole
- klasseforløb
- læsehjælp

SOCIAL VICEVÆRT M. FOKUS PÅ
FAMILIER

NABOSKABET
- styrke beboerdrevne aktiviteter

FRITIDS- OG LOMMEPENGEJOB

EN GOD START
- brobygning til daginstitutioner og
kommunale familieprogrammer

UNG TRIVSEL
- samarbejde med ungdomsklub og
Ungdomsskole og Ungdomshus

BRANDKADETTER

FÆDRE/MANDENETVÆRK
MØDRE/KVINDENETVÆRK

AKTIV FRITID
- fritidsguidning
- naturvejledning

UNGE STEMMER
- iværksætteri og jobparathed

TEMAARRANGEMENTER FOR FORÆLDRE
OG FAMILIER

KOMMUNIKATION OG IMAGE

JOB- OG UDDANNELSESVEJLEDNING
- brobygning til Jobcenter, UU og
uddannelsesinstitutioner

FREMSKUDT SUNDHEDSINDSATS
- sundhedstjek, Lær at tackle, rygestop
mm.

FOKUSERET BESKÆFTIGELSESINDSATS
- lokalfokuseret kommunal indsats

13 Silkeborg Classic søger tilskud til Silkeborg Classic
Concerts 2019
13.1 - Bilag: Ansøgning, plakat og budget
DokumentID: 7736176

23. marts 2019
Til Silkeborg Kommune, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Silkeborg Classic er en forening, der har til formål dels at præsentere levende klassisk
kammermusik på et højt niveau, gerne med nye vinkler, og dels at vise, at den klassiske musik
kan opleves mange forskellige steder. Vi har fx afholdt koncerter på vore kunstmuseer, på byens
torv, på biblioteker rundt om i Silkeborg Kommune, på Hjejle-bådene, mellem akvarierne på
Aqua, i et bilhus, i kirkerne og på en fiskerestaurant. Altså steder, hvor alle mennesker færdes.
Vi udøver vores virksomhed dels gennem en årlig sommerfestival, hvor vi afvikler omkring 10
klassiske koncerter over en uges tid. Derudover arrangerer vi i løbet af året koncerter, oftest i
samarbejde med andre arrangører. Vi har i år medvirket ved gennemførelsen 2 koncerter i marts
måned. Ved koncerten d. 31 marts tilbød vi fribilletter til vore uddannelsesinstitutioner.
Vi har specielt lave billetpriser for børn og unge, ligesom vi hvert år forsøger at præsentere nye
unge musikalske talenter i vore koncerter. De skal være med til at inspirere andre unge musikere
og dermed sikre musikkens fødekæde. I år bliver det Two Button Brass Quintet.
Silkeborg Classic har feb. 2019 knap 150 betalende medlemmer og sammen med fonde, lokale
sponsorer samt først og fremmest Silkeborg Kommune er de med til at udbrede og udvikle den
klassiske musik, ikke blot til den nuværende, men også den kommende generation af
koncertgængere og således denne vigtige del af vores kulturarv.
I 2018 modtog Silkeborg Classic 90.000 kr. i støtte fra Silkeborg kommune.
Silkeborg Kommune har bevilget 50.000 kr. i 2019 til Silkeborg Classic.
Silkeborg Classic søger hermed Silkeborg Kommune om underskudsgaranti året 2019 på kr. 40.000

Ved støtte kommer Silkeborg Kommune’s logo med i alle programmer, på Silkeborg
Classic’shjemmeside og med på alle Silkeborg Classic’s roll ups, plakater og annoncer.
Vedlagt:
• Budget
• Plakat for festivalen 2019
Danmarks Radio har tilkendegivet, at man ønsker at transmittere vores koncert i Tvillum Kirke
d. 4 august.
Venlig hilsen
Svend Jakobsen
Formand for Silkeborg Classic

E-mail: svj1442@gmail.com
Sydbank reg.nr. 7110 kontonr. 1745983
CVR. nr. 35 17 51 13,

Se foreningens hjemmeside www.silkeborgclassic.dk
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TORVET I SILKEBORG torsdag d. 1. august kl 16:00 “TOURSTART”
SILKEBORG KIRKE
fredag d. 2. august kl 19:00

150 kr

CLARION

musik på en ny, overraskende og engagerende måde

TVILUM KIRKE
søndag d. 4. august kl 19:30

75 kr

THE NORDIC BAROQUE BAND

anderledes og medrivende renæssancemusik

TOFTEBJERG MEDBORGERHUS, THEM
torsdag d. 8. august kl 19:00

75 kr

DUO QVIST OG RASTOGI

TRIO GEMINI

DYBKÆR KIRKE
lørdag d. 3. august kl 16:00

150 kr

MAURITZEN & HANSEN
horn og klaver

KUNSTCENTER SILKEBORG BAD
tirsdag d. 6. august kl 19:00

150 kr

DUO KWIECIEN-BODENDORFF
cello og klaver

SILKEBORG KIRKE
lørdag d. 10. august kl 15:00

100 kr

blæserkvintet fra USA
100 kr

nye oplevelser på den danske kammermusikscene
Medlemmer af Silkeborg Classic har FRI ENTRE. Medlemsskab skal være tegnet SENEST 31. juli 2019

GRATIS!

TWO BUTTON BRASS QUINTET

sprudlende firhændigt klaver

JYSK MUSIKTEATER
lørdag d. 10. august kl 19:00

BRASS ON BIKES!

JYSK MUSIKTEATER - afslutningskoncert
søndag d. 11. august kl 15:00

DIVERSITY

Mads Vinding (bas) med to fløjtenister

100 kr

SOMMERFESTIVAL 2019

www.silkeborgclassic.dk
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18 Gensidig information - orientering
18.1 - Bilag: Status kulturpuljer pr. 24. april 2019
DokumentID: 7723495

Kulturpuljer 2019 - status
pr. 24.4.2019

Budget 2019

Budget

Ungepuljen
Muffis: Rock The Region
Emma Andersen og Anne Gjørup: Litteraturfestival SilkeOrd
Bevilget tilskud i alt

51.000 kr.

Kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse
Sinding Kulturforening: Koncert Ester Brohus
Sinding Kulturforening: Krabasken opfører Melodi Grandpris 50 år
Vium-Hvam Kultur og Kultihus: Foredrag med Per Larsen
Thorning Forsamlingshus: Koncert Nalle and his cracy Ivans
Thorning Forsamlingshus: Koncert Allan Taylor
Salten Borgerhus: Kim Larsen mindeaften m. Anders Munch
Sinding Kulturforening: Foredrag Jørgen Skouboe
Vium-Hvam Kultur og Kultihus: Kim Larsen mindeaften
Vium-Hvam Kultu og Multihus: Foredrag Ruth Brik Christensen
Gjessø Forsamlingshus: Koncert med Sunny
Bevilget tilskud i alt

76.000 kr.

De Frie Kulturelle Midler
Teater
Silkeborg Teaterkreds: Flydende teater
Tilskud til teater i alt
Musik
Silkeborg Folk club: Folkfestival
Kunstnerkollektivet: Schubertiadekoncert
SIND: Handijazz koncert
Silkeborg Motetkor: Koncert Silkeborg Kirke
Foreningen Norden: Koncert med Nordens Tone
Tilskud til musik i alt

Bevilget
tilskud

Restbudget
41.800 kr.

4.600 kr.
4.600 kr.
9.200 kr.
38.878 kr.
4.600
2.070
4.324
4.600
4.600
4.600
4.600
3.220
2.760
1.748
37.122

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

########

336.114 kr.
29.750 kr.
29.750 kr.

14.700
3.332
8.820
13.230
4.900
44.982

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Kunstudstillinger
Keramisk værk Poggi Italien: Keramisk værk
Institut Funder Bakke: Kunstudstillinger og festival ny klassisk musik
Museum Silkeborg: Udstilling Eventyrdronningen
Kunstnergruppe Sejs-Svejbæk: Midsommerkunstudstilling
Disponeret til kunst i byrummet
Tilskud til kunstudstillinger i alt

50.000
46.000
69.000
9.200
300.000
474.200

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Andet
Disponeret til kulturelle aktiviteter i Kjellerup
Lagerleje Thorning Friluftsspil
Lagerleje Riverboat
Kulturprisarrangement
Dansk-Ungarsk Venskabsforening: Rejse til Ungarn
Tilskud til andet i alt

50.000
30.000
9.200
37.554
9.200
135.954

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Disponeret af frie midler i 2020
Silkeborg Classic: Historien om en soldat

65.000 kr.

