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Initiativtagerne
Gennem de sidste tre år har en 
ledergruppe i Give mødtes for at 
åbne deres institutioner op mod 
hinanden og lokalsamfundet.

Netværket består af ledere fra 
seks kommunale institutioner, 
der ligger tæt på hinanden.

Samarbejdet går på tværs af to 
forvaltninger i Vejle kommune 
og er en ny og spændende måde 
at tænke på tværs af fagligheder, 
brugergrupper, forskellige gen-
erationer og lokalt liv.

Vi er godt i gang
Samarbejdet har allerede ført til 
mange initiativer, som netværket 
ønsker at støtte op om og udbygge.

Hvert eneste lille projekt kræver dog 
en særlig indsats, og det kan være 
svært at holde fast i de gode ideer og 
få dem gennemført i en travl hver-
dag.

Ressourcerne er blevet mindre, og 
der må tænkes i helt nye baner for at 
realisere visionerne.

Kom ud og leg!
I dette oplæg beskrives en række ideer 
i en projektform, som kan bruges til at 
igangsætte nye spændende initiativer.

Ledernetværket kalder projektet:
LAD DET GRO… fordi initiativer, der 
gror op nedefra og hen over tid, lever 
længst.

Vi har fokus på livet i uderummet 
- men tror at mange andre ideer til 
samarbejde vil springe ud af initiativet.

Det er ledernetværkets ambition at 
få trivslen til at gro - ikke bare for 
de over 1.000 børn, unge, voksne og 
gamle, der er tilknyttet institutionerne 
- men i lige så høj grad for de 
Give-borgere, som bor og lever 
omkring os.



Give er i live
Give er en lille stationsby med ca. 
4500 indbyggere, tidligere 
hovedbyen i Give Kommune med 
eget sygehus og en attraktiv 
placering tæt på motorvejen til Vejle 
og store arbejdspladser i Jelling, 
Billund og Givskud.

Give by rummer usædvanligt mange 
kommunale institutioner indenfor et 
meget lille område, og en stor del af 
byens indbyggere arbejder på 
institutionerne.

Give er en livlig handelsby for 
oplandet og rammen om en lang 
række kultur- og fritidstilbud.

Aktuelt (2013) har Vejle 
Kommune bevilget 15 millioner 
til etablering af et nyt kulturhus 
i Give. Se: www.giveilive.dk



Give Syd

Søndermarkens Børnehave

Vestcentret og Beskyttet beskæftigelse Agerholm Børnegården Søndervang Firkløverskolen

Ældrecentret Kastaniehaven

Bostederne Søndermarken



Målsætninger 
1. Skabe liv i uderummet. 

2. Bygge netværk mellem 
institutionerne. 

3. Styrke samspillet mellem 
institutionerne og deres naboer. 

4. Fortælle den gode historie om 
os selv og det vi laver.

Liv i uderummet

Stien forbinder institutionerne og
samler projektet om det nære og 
lokale.

Aktiviteter lige uden for døren giver 
flere oplevelser for færre ressourcer 
og mulighed for at møde andre 
Give-borgere.

Institutionen og 
naboerne

Vores institutioner skal åbnes for 
borgerne i Give.

Vi skal invitere indenfor og komme ud 
af huset. Vi skal tage del, yde og nyde 
og være en aktiv og synlig del af livet 
i Give By.

Netværk

Det handler om at udvide 
horisonten, om dannelse, om 
generationsmøder mellem børn , gamle 
og borgere med et 
handicap.

Det handler også om netværk 
mellem medarbejdere , der 
inspirerer og udfordrer 
hinanden, fordi de har et forskelligt 
fagligt fokus.

Den gode historie

Ved folk i Give hvem vi er?

I projektet vil vi øve os i at fortælle 
den gode historie om os selv og det vi 
laver i netværket - det motiverer både 
indadtil og udadtil.



De seks institutioner er rammen om hverdagslivet for

Daghjem, dagcenter og beskyttet beskæftigelse 
på to adresser i Give. Brugergruppen er ca. 75 
voksne med et fysisk/psykisk handicap.

Den beskyttede beskæftigelse omfatter bl.a. 
ægpakkeri, udlejning og opsætning af telte, salg 
af brænde og pil, naturpleje hos både private og 
offentlige.

Aktuelle på-tværs-aktiviteter: 
leverer æg til Ældrecentret og løser mindre 
handymandsopgaver for bostederne.

Ønsker: 
Øget aktivitet på Agerholm, åbenhed og syn-
lighed i lokalsamfundet. Flere opgaver til 
brugerne i den beskyttede beskæftigelse.

Vestcentret og Beskyttet Beskæftigelse 
Agerholm

Børnehave i bygningerne fra en gammel gård 
med rigtig gode udefaciliteter. Holder høns og 
har heste gående lige udenfor vinduerne. 70 
pladser i børnehaven + 13 vuggestuepladser. 
Børnetallet er stigende.

Aktuelle på-tværs-aktiviteter: 
Deltager i fællesarrangementer på ældrecentret, 
går på madpakke-visitter og ud på Agerholm for 
at kigge til fårene. 

Ønsker: 
Fællesskab omkring årstidstraditioner som 
fastelavn, Lucia, julegudstjeneste, Sct. Hans m.m. 
At institutionerne får muligehd for at koordinere 
med hinanden, evt. gennem en fælles kalender/
årshjul, links til den fra hjemmesider.

Børnegården Søndervang Bostederne Søndermarken

Botilbud med plads til 46 voksne med et fysisk/ 
psykisk handicap. Tidligere amtsinstitution, nu 
kommunal.

Aktuelle på-tværs-aktiviteter:
En stor del af beboerne er beskæftiget på 
Vestcentret eller Agerholm i dagtimerne.
Der samarbejdes med skolen om lokaler i 
forbindelse med større arrangementer.
Besøger ældrecentret i forbindelse med 
fællesarrangementer.

Har tilbudt lokale Give-borgere et stykke jord til 
kolonihave på grunden. Den første have er under 
etablering.

Ønsker: 
Flere aktivitetsmuligheder på stien, flere frivil-
lige hænder, fællesprojekter og faglig sparring 
med ældrecentret omkring brugere med demens.



over 1.000 børn, unge, voksne og gamle i Give

Leve-bo-miljø for 77 ældre. Dagcenter med ca. 
70 brugere. Mange frivillige tilknyttet, herunder 
en Handymandsgruppe, som løser praktiske 
udendørs opgaver.
Ældrecentret gennemførte et udelivsprojekt i 
2011-13.

Aktuelle på-tværs-aktiviteter: 
Motionsuger, Musikarrangementer og Torved-
age, hvor der inviteres bredt i netværket. Køber 
æg på Agerholm. Fast tilknytning mellem en 
bogruppe og en gruppe fra børnehaven under 
etablering. Har lagt have til spejderlejr og poster 
i Find-vej-i- ruten.

Ønsker: 
Netværk mellem medarbejdere, evt. 
jobbytte, fælles arrangementer, 
oplevelsesmuligheder helt tæt på, flere 
træningsmuligheder på stien.

Ældrecentret Kastaniehaven

Børnehave med plads til 80-120 børn.
En gruppe på 8 med særlige behov.

Aktuelle på-tværs-aktiviteter:
Kommer ofte på ældrecentret i forbindelse med 
forskellige årstidsarrangementer. 
Der er etableret faste ”venskabsgrupper” med 
ældrecentret. Tager på små madpakketure og 
besøg hos hønsene på ældrecentret. 
To pædagoger var med til at producere en film 
om udeliv i Kastaniehavens projekt: ”udeliv ved 
fælles hjælp”

Ønsker: 
at dyrke og styrke hverdagsaktiviteterne, de små 
besøg og relationerne mellem børn og gamle. 
Ser gerne flere lege- og 
sanseoplevelsesmuligheder på stien. Har 
motorik-ressourcepersoner og medarbejdere 
med særlig interesse for udeliv.

Søndermarkens Børnehave

750 børn, fordelt på to skoler i Give
SFO med ca. 500 børn. SFOen har børn fra alle 
fire skoler i firkløveret.

Aktuelle på-tværs-aktiviteter:
Samarbejder med ældrecentret i forbindelse 
med motionsuger. Skolen bruger Find-vej-i-pos-
terne med tilhørende kort i idrætstimerne, med 
base i ældrecentrets have.
SFOen og skolen deltager i motionsuger på 
tværs. Et udvekslingsprojekt mellem 
ældrecentret og 4. klasse, hvor de lærte 
hinanden henholdsvis at strikke og smsè var en 
succes og kan gentages.

Ønsker: 
Fastholde og på sigt udvide det 
nuværende samarbejde med alle parter. SFOén 
overvejer at arbejde sammen med Agerholm om 
koloni med nogle af børnene.

Firkløverskolen



Vi er godt i gang….. nu skal vi videre

Orienteringsklubben GORM i 
Jelling har etableret en rute 
med 30 poster på stien

Skolen bruger posterne i 
idrætstimerne

Gårdbutikken sælger friske æg

Vi ønsker:

At uderummet omkring 
institutionerne byder på 
oplevelser for alle i Give.

Vi ønsker:

At invitere vores naboer 
indenfor og sammen med dem 
udvikle nye aktiviteter for alle i 
Give.

Bostederne Søndermarken tilbyder 
private i Give jord til en kolonihave



Vi ønsker: 

At medarbejdere med 
forskellige fagligheder - og 
brugere i forskellige 
livssituationer - mødes og 
inspirerer hinanden.

Vi ønsker:

At blive synlige for hinanden 
og styrke sammenholdet 
gennem fælles arrangementer.

Madpakketur til børnehaven Praktisk hjælp fra den beskyttede 
beskæftigelse

Motionsuge på tværs af generationer

Spejderlejr i Ældrecentres have



SAMSKABELSE
Grænserne mellem offentlige velfærdsydelser 
og lokalsamfundets egne tiltag og aktiviteter 
blødes op, og der arbejdes med at skabe 
bedre livskvalitet for ALLE i lokalområdet. 
Denne synsvinkel ændrer synet på det 
frivillige arbejde, fra at være en udveksling 
mellem ressourcestærke borgere, der 
supplerer og udvider velfærdsydelserne for en 
gruppe svagere borgere - til en mere 
ligeværdig relation, hvor alles ressourcer 
kommer i spil.
Foreninger og erhvervsliv i Give inviteres med 
i processen, ikke som ”sponsorer”, men som 
aktive medskabere af mere liv i lokalområdet.

BRUGERDREVEN INNOVATION 
Projektet er et græsrodsprojekt som 
udspringer af hverdagslivet i 
institutionerne. 
Alle delprojekter gennemføres i et tæt 
samarbejde mellem brugere, medarbejdere og 
lokale kræfter.

SNAK med NABOEN
I projektet arbejdes med at få øje på og trække på 
”guldet lige udenfor døren”: de menneskelige og fysiske 
ressourcer, der findes i de andre institutioner og i det 
omkringliggende lokalmiljø.

Skab mulighed for 
GENERATIONSMØDER
I projektet ønsker vi at bringe børn, unge og gamle i kontakt 
med hinanden, så de hver især kan opleve hvor forskelligt 
livet leves og se sig selv som en del af en større 
sammenhæng.

PÅ TVÆRS af fag
Alle ansatte i de seks institutioner arbejder med 
mennesker. Der er en mange faglige udfordringer, 
som ligner hinanden, og hvor der med fordel 
kunne bringes en tværfaglig vinkel ind. 
Studiebesøg, fælles temadage og 
jobbytte kan være med til at kvalificere den 
professionelle indsats.
Faste medarbejder-makkere på tværs af 
institutionerne kan bane vejen for flere 
på-tværs-aktiviteter for brugerne.
Et årshjul med en fælles oversigt over 
arrangementer i de seks institutioner gør det 
lettere at bakke op om hinandens arrangementer.

Brug hinandens kvadratmetre 
Hvorfor bruge ressourcer på busture og leje af 
lokaler langt væk, når der står masser af kvadrat-
metre til rådighed lige i nærheden? 
Kan SFOén tage på koloni på Agerholm? Kan 
børnene fra børnehaven skabe liv i plejeboligerne 
ved at sidde og tegne ved spisestuebordet i 
Ældrecentret og tumle i haven bagefter?

NØGLEBEGREBER i projektet



DELPROJEKTER 

I det følgende beskrives en række 
delprojekter ud fra målsætningerne: 

1. Liv i uderummet 
2. Netværk mellem institutionerne 
3. Samspil med lokalområdet 
4. Fortæl den gode historie 

Alle projekter bygger på principper om 
medarbejderdreven innovation og 
samskabelse.
 
Ledernetværket prioriterer mellem ideerne og 
nedsætter arbejdsgrupper, som skal realisere 
de enkelte projekter. 

Der er milepæle undervejs, men projektet har 
ingen slutdato , vi arbejder løbende med at få 
tingene til at gro.

Skolehaver
Institutionerne i området lægger alle 
gerne jord til skolehaver, som kan bruges i 
undervisningsforløb.

IDÉbank 
Delprojekter som kan udvikles

Hundeskov ved banen
Mellem stien og banen ligger en del jord, som 
indrettes til en hundeskov - til glæde for beboere 
med hund i området. Den beskyttede beskæftigelse 
etablerer og passer hundeskoven. Der samarbejdes 
med Hundeklubben i Give

Parkour-bane etableres ved skolen, i samarbejde med ungdomsklubben

Geo-caching
SFOen starter en geo-caching klub , evt. i samarbejde 
med dagcentret og bostederne. Der lægges poster ud 
langs stien og positioner ud på nettet.

Udendørs musikværksted
Kastaniehaven etablerer et udendørs musikværksted 
mellem to af boenhederne. Der er offentlig adgang 
fra stien. Der samarbejdes med musikskolen og evt. 
Alexandra Institutttet.

Skulpturrute
Gives skulpturpark udvides med en 
række spændende skulpturer langs stien 
og på de omkringliggende institutioners 
grunde. Der laves guidede ture.

Jordbærmark 
I forbindelse med kolonihaverne på Bost-
ederne etableres en jordbærmark, hvor 
Give-boerne kan købe eller selv plukke 
jordbær om sommeren. Der samarbejdes 
med Gårdbutikken om projektet.



Startskuddet 
Fælles CIRKUSFORESTILLING

1. Liv i uderummet: 
Cirkusteltet slås op på en af institutionernes 
udeareal.

2. Netværk mellem institutionerne: 
Alle institutioner i netværket bidrager til 
forestillingen med mindst ET nummer. Om 
muligt indøves et par numre med en gruppe 
på tværs af institutionerne.
Der etableres en arbejdsgruppe med 1-2 
medarbejdere fra hver institution.
 
3. Samspil med lokalområdet: 
Forestillingen udbydes i lokalområdet. Der 
søges lokale frivillige, som vil indgå i arbe-
jdsgruppen og involveres i det forberedende 
arbejde.

4. Fortæl den gode historie:
Arbejdsgruppen sørger for at arrangementet 
bliver annonceret og omtalt i Give Avis og evt. 
TVSyd.

Succeskriterier:
Forestillingen er udsolgt. 
Der er optrædende fra alle seks 
institutioner og tilskuere fra lokalområdet. 
Arrangementet omtales i Give Avis og evt. TV 
Syd.

Ressourceforbrug:
De Jydske Helte: ca. 70.000 kr.
Arbejdsgruppen :1-2 medarbejdere fra hver 
institution skal bruge nogle timer på at 
indarbejde det valgte nummer.
ca. 50 medarbejdere kan deltage på en fælles 
introduktionsdag/forestilling med De Jyske 
Helte.

Ideer til finansiering:
Der søges ekstern finansiering og 
sponsorstøtte.
Der tages evt. entré til delvis dækning

Aktiviteter i projektet: 
Etablering af arbejdsgruppe på tværs af insti-
tutioner. 

Aftaler med De Jydske Helte 

Introduktion til medarbejderne: 
En workshop med De Jyske Helte 

Arbejdsgruppen rekrutterer deltagere og beg-
ynder at øve på nummeret. Evt. 
tilladelser indhentes. Første omtale af 
projektet i avisen Der skal sælges billetter. 

Op til forestillingen øves intenst i en uge. 
Heltene deltager den første dag og står for 
generalprøven den næstsidste dag. 

Forestilling: De Jydske Helte sørger for teltop-
stilling og styrer slagets gang. 

Tidshorisont 
Gennemføres sommeren 2014. Arbejdsgruppe 
nedsættes i januar, hvis der opnås bevilling.



Høstmarked
på Agerholm
1. Liv i uderummet :
Udendørs høstmarked afholdes i september 
måned foran Agerholm. Her sælges lokalt 
producerede fødevarer og evt. 
kunsthåndværk og andet produkter fra loka-
lområdet.

2. Netværk mellem institutionerne:
Hver institution har sin egen bod, hvor de 
sælger noget, de selv har produceret. Evt. 
etableres en tværgående 
planlægningsgruppe. Der kan sparres med 
Ældrecentret, som har mange kontakter fra en 
lang årrække med en årlig Torvedag.

3. Samspil med lokalområdet:
Der samarbejdes med lokale 
fødevareproducenter, foreninger og 
kunsthåndværkere.

4. Fortæl den gode historie:
Nogle af brugerne, evt. børn fra SFOen kan 
producere en lille video om høstmarkedet. 
Høstmarkedet kan evt. have sin egen lille 
hjemmeside/blog. Omtale i avisen.

Succeskriterier:
Alle institutioner deltager med en bod eller en 
aktivitet på høstmarkedet. Min. 500 besøgende, 
heraf mange fra byen uden direkte tilknytning til 
institutionerne. Agerholm tiltrækker nye kunder 
til gårdbutikken.

Ressourceforbrug:
Mange arbejdstimer for både medarbejdere og 
brugere i den beskyttede beskæftigelse. Frivillig 
arbejdskraft. Det tilstræbes at arrangementet 
hviler i sig selv eller evt. giver et lille overskud.

Ideer til finansiering
Arbejdsgruppen søger lokale sponsorater, hvis 
det skønnes nødvendigt.

Aktiviteter i projektet:

Planlægning starter mindst ½ år før 
høstmarkedet afvikles. Der etableres en 
arbejdsgruppe, evt. tværgående.

Stadepladser ”sælges” - gratis eller for et 
mindre beløb - til lokale. Der kan hentes 
inspiration hos Ældrecentret, som har mange 
kontakter i lokalområdet.

Eventuelle tilladelser m.m. indhentes.

Der søges efter frivillige hjælpere.

Ledernetværket sikrer at der er bidrag – små 
eller store – fra alle institutioner.

PR for arrangementet i god tid.

Torvedag på Kastaniehaven 2011



Dyrebane
og dyr ved banen
1. Liv i uderummet : 
I forbindelse med stien etableres en bane 
med lege/træningsredskaber udformet som 
trædyr. I nærheden etableres en ”gæsteind-
hegning” til får eller heste.

2. Netværk mellem institutionerne: 
Den beskyttede beskæftigelse står for den 
praktiske etablering af dyrebanen og 
indhegning i samarbejde med 
Handymands-gruppen fra Ældrecentret. Gård-
butikken Agerholm udlåner får i 
sommerhalvåret.

3. Samspil med lokalområdet:
Der inviteres i lokalområdet til en 
indvielse af dyrebanen.

4. Fortæl den gode historie:
Arbejdsgruppen sørger for PR og at 
indvielsen bliver omtalt i Give Avis.

Succeskriterier:
Børn, voksne og ældre fra institutionerne og 
fra villakvartererne kommer forbi for at kigge 
til dyrene, lege og evt. træne på banen.

Ressourceforbrug:
Materialer til dyrene og til indhegning.
Evt. indkøb af træfigurer, her kan trækkes på 
den beskyttede beskæftigelse og på Vej og 
Park, Miljøprojektet samt Natur og Miljø i 
Vejle Kommune.

Ideer til finansiering:
Egenfinansiering, bidrag til etablering fra 
DOMEA, sponsorstøtte fra Givskud og lokale 
leverandører/byggemarkeder.

Aktiviteter i projektet:
Lederen fra den beskyttede beskæftigelse og 
lederen fra den institution, der lægger jord til, 
og 3-4 frivillige med 
håndværksmæssig baggrund styrer 
processen.

Styregruppen udarbejder en tegning og et 
budget og søger støtte.

Handymandsgruppen leder arbejdet og 
brugere fra den beskyttede beskæftigelse 
etablerer bane og indhegning.

Styregruppen sørger for PR, planlægger ind-
vielse og inviterer alle i området.

Vedligehold og ansvar for dyr: Beskyttet 
Beskæftigelse Agerholm



Liv ved vandhullet 
1. Liv i uderummet : 
Ved den lille dam etableres et bord-bænke-
sæt, evt. en lille bro ud i dammen. Der opstilles 
en infotavle om livet i vandhullet, evt. lænkes 
et par net til at fange haletudser med, til 
infotavlen. 

2. Netværk mellem institutionerne: 
Projektet rummer mulighed for et samarbejde 
mellem det pædagogiske personale, frivillige 
fra ældrecentret og den beskyttede beskæft-
igelse. 

3. Samspil med lokalområdet: 
Alle i området får et nyt skovtursmål, hvor 
der kan spises madpakker, leges med vand og 
læres om naturen. Naturvejleder eller 
naturfagslærer kan evt. inddrages til 
naturformidling. 

4. Fortæl den gode historie: 
Projektgruppen sørger for PR og inviterer til en 
indvielse.

Succeskriterier:
Institutionerne og de lokale beboere bruger 
området til små udflugter , og pædagogisk 
til naturvejledning. 

Ressourceforbrug: 
Etablering af bord-bænkesæt, bro og 
infotavle, 30-50.000 kr. 

Naturfaglig arbejdsgruppe på tværs af 
institutionerne og praktisk gruppe fra den 
beskyttede beskæftigelse og de frivillige fra 
ældrecentret. 

Opsyn og renholdelse kan evt. være en 
opgave for beboere fra Søndermarkens 
Bosteder, hvis grund støder op til området. 

Ideer til finansiering 
Friluftsrådet , evt. Vej og Park i Vejle.

Aktiviteter i projektet: 
Arbejdsgruppen kan bestå af 3-4 
medarbejdere fra netværkets institutioner 
med særlig interesse for naturvejledning. 

Der tages kontakt til Teknisk Forvaltning vedr. 
etablering. 

Tilbud indhentes og der skrives en 
ansøgning til Friluftsrådet. 

Herefter etableres en praktisk gruppe, som 
lægger arbejdskraft til etablering. 

Arbejdsgruppen sørger for indvielse og PR 
omkring den nye mulighed på stien.



Sundhedsspor
1. Liv i uderummet : 
Et sundhedsspor er en afmærket rute på 1-2½ 
km, hvor man kan teste sin kondition ved på 
tid at gå eller løbe ruten. Ruten kan suppleres 
med udendørs træningsredskaber.
Se mere om sundhedssporet på:

www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/
Sundhedsspor/Saedan_goer_du/

2. Netværk mellem institutionerne:
Løbeklub for medarbejderne på tværs af 
institutionerne. Brugere fra Bostederne og 
børn fra skolen kan bruge ruten til 
konditest og træning. 
Enkelte dagcenterbrugere vil kunne bruge 
træningsredskaberne. Frivillige kan hjælpe 
med at nedbringe omkostningerne til 
etablering.

3. Samspil med lokalområdet:
Motionister fra lokalområdet vil lægge vejen 
forbi for at teste sig selv.
Der etableres evt. et samarbejde med 
idrætsforeningen.

4. Fortæl den gode historie:
Hvis der laves god PR for sundhedssporet, vil 
det også kunne tiltrække brugere fra større 
område.

Succeskriterier:
Beboere i området og andre bruger 
sundhedssporet. Skolen bruger udstyret i 
undervisningen. Medarbejderne lærer 
hinanden at kende udenfor arbejdstid ved at 
dyrke motion sammen.

Ressourceforbrug:
Det koster ca. 40.000 kr. at etablere et 
sundhedsspor. Naturstyrelsen vejleder om 
etablering og sørger for at det nye spor 
kommer med på kortet og kan findes af andre.
Udendørs fitness-redskaber findes i mange 
udformninger og prisklasser.

Ideer til finansiering: 
Vejle kommunes stipulje, evt. LAG-midler. Kan 
også tænkes ind i et 
arbejdsmiljøprojekt til 
Forebyggelsesfonden , eller i et generelt 
Folkesundhedsprojekt. 

Aktiviteter i projektet: 
En tværfaglig styregruppe med stærk 
ledelsesrepræsentation er nødvendig. Der 
skal koordineres på tværs af forvaltninger 
i kommunen, med Teknik og Miljø og med 
Naturstyrelsen. Det er nærliggende at invol-
vere terapeuter fra dagcentret, evt. idræt-
slærere og pædagoger med særlig interesse 
for udeliv/motion. Hvis muligt involveres den 
lokale idrætsforening i etablering af anlæg-
get.

Foto fra UNOs katalog



Fortællerute
1. Liv i uderummet : 
Find-vej-i posterne udbygges med skiftende 
QR-koder, som bl.a. kan bruges til fortælle en 
god historie – en fortløbende krimi, en række 
gåder – eller små historier om og af dem, der 
bor omkring stien og området.

2. Netværk mellem institutionerne:
Der er flere muligheder for samarbejde, f.eks. 
kan børn fra skolen/SFOen interviewe ældre 
fra ældrecentret og lægge 
historierne ud Der kan også lægges fotos og 
små videoklip ud.

3. Samspil med lokalområdet:
Give Egnsmuseum og biblioteket er oplagte 
samarbejdspartnere til historier om livet i Give. 
Orienteringsklubben Gorm involveres omkring 
løb /PR .

4. Fortæl den gode historie:
God omtale er vigtig, for produktet er ikke 
særlig synligt. Der arrangeres f.eks. et fælles 
løb hvert halve år med forskellige temaer.

Succeskriterier:
Mange forskellige brugere fra de seks 
institutioner involveres i at lave historierne 
og bruge fortælleruten. Ruten anvendes af 
besøgende, som ikke kender den i forvejen.

Ressourceforbrug:
Arbejdstid for de involverede medarbejdere.

Ideer til finansiering:
Egenfinansiering af arbejdstid

Aktiviteter i projektet:
En tværgående gruppe af medarbejdere med 
interesse for ideen sammensættes. Der kan 
evt. startes med en 
inspirationsdag, hvor forskellige ideer drøftes. 
En tovholder er ansvarlig for koderne.



Samarbejdspartnere i 
lokalområdet

Give Borger- og Erhvervsforening
Foreningen Give-i-Live
Give Handelsstandsforening
Givskud Zoo
Spotlight Børnekulturfestival
Give Avis
Give Bibliotek
Skulpturbyen Give
Visit Vejle
Give-Egnens Museum
Give Gymnastik- og Ungdomsforening
Give Hundeklub
De Grønne Pigespejdere, Give
Give FDF
Orienteringsklubben Gorm, Jelling

Perspektiver
Lad-det-gro-projektet peger frem mod nye 
måder at samarbejde på, både på tværs af de 
kommunale institutioner, mellem forskellige 
faggrupper, mellem generationer og på tværs 
af det offentlige og civilsamfundet.

Det vigtige er ikke hvilke projekter der 
realiseres, men at de små og store initiativer, 
der sættes i gang, åbner for nye muligheder.

Hvis det spirende samarbejde mellem de 
seks institutioner med over 1.000 brugere 
styrkes, kan Lad-det-gro-projektet danne 
model for andre kommuner, som har mod på 
at bryde siloerne ned, gå på tværs af forvalt-
ninger og fagligheder og åbne institution-
erne op mod hinanden og samfundet.

Hvis det lykkes at involvere Give-borgerne, 
ikke bare som frivillige, men som aktive 
medskabere og brugere, hvis hverdag også 
tilføres ny værdi gennem initiativerne, så kan 
Lad-det-gro-projektet samtidig blive et 
eksempel på den ”co-production”, som er 
et bud på hvordan vi kan indrette et mere 
bæredygtigt velfærdssamfund.

Hent mere inspiration
Skov- og Naturstyrelsen
Friluftsrådet
Alexandra Instituttet
Frivillighedsrådet
RealDania: Byggeriets Ildsjæle

Handicapidrættens Videnscenter: ”Friluftsliv 
– for mennesker med funktionsnedsættelser”

Eva Algreen-Petersen: ”Kan man flytte 
solen?”

Ulla Skovsbøl: ”Generationsmøder – i praksis”
”Skolehaver – i praksis”

Ældrecentret Kastaniehaven.
”Udeliv ved fælles hjælp”

Jan Gehl: ”Livet mellem husene – 
udeaktiviteter og udemiljøer”

Mandag Morgens Velfærdspanel: 
”Samskabelse”

Erhvervs- og Byggestyrelsen: ”30 innova-
tionsmetoder – en håndbog”

Frivilligrådet: “Gode rammer for samskabelse”



Ideer til placering 

Får
Dyrebane

SundhedssporHundeskov
Liv i vandhullet

Cirkusforestilling
Fortællerute starter
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