
 

 

Evalueringsskema - egne projekter 

Titel:  Mødesteder for unge 

Projektets formål 

 

 Projektets formål var at skabe uformelle mødesteder for primært unge, 

som er offentligt tilgængeligt for alle efter skoletiden. Østerbro Lokaludvalg 

har anerkendt problemet; at unge mangler mødesteder på Østerbro, og 

lokaludvalget ville med projektet sætte præg på et mere unge-venlig 

Østerbro, hvor unge kan udfolde sig og mødes i åbne, lettilgængelige 

fysiske mødesteder. 

 

 Projektidée  sta er fra i dsatse  Mødesteder for u ge  i Bydelsplanen 

Østerbro 2017-2020. Motivationen for projektet var at dække behovet for, 

at unge kunne mødes uformelt og at gøre Østerbro mere attraktivt for 

unge. Projektet bidrager med at tilbyde opholdssteder, som ikke er 

forbeholdt børnefamilier og som bidrager til at skabe fællesskab. Projektet 

skulle skabe inkluderende og fleksible opholdssteder, som ikke er reguleret. 

Projektet skulle udvikles efter de unges behov. 

 

Beskrivelse af udførte aktiviteter 

- Hvad gik godt? 

- Hvad kan gøres bedre/ændres ? 

 

 Projektet var inddelt i 2 faser. Første fase fandt sted i efteråret 2020. Dette 

drejede sig om afdækning af behov og afdækning af mulige placeringer af 

byrumsmøbler ved hjælp af blandt andet forskellige inddragelsesmetoder. 

Der var i denne fase også en god dialogmed parkforvalterne i Teknik- og 

Miljøforvaltningen, der står for driften af bl.a. Fælledparken og 

Kildevældsparken. Første fase er afrapporteret fra og evalueret. (Ordinært 

møde i Østerbro Lokaludvalg 20. januar 2021). På baggrund af resultaterne 

fra 1. fase bevilgede lokaludvalget midler til 2. fase 1. del på 

lokaludvalgsmøde 20. januar 2021.  

 I projektets 2. fase 1. del (Heibergskolen) afviklede lokaludvalgets 

projektleder fra AIM-Byliv og dennes samarbejdspartnere i BY-RUM-SKOLE i 

samarbejde med 55 elever fra 9. klasse på Heibergskolen en designdag den 

17. juni. Her var eleverne med til at udvikle møblets udseende. Datoerne 

for byggedagene blev ændret af flere omgange pågrund af 

coronahjemsendelser og elevernes afgangseksamen. På trods af 

udfordringerne med corona, blev både design og byggedage afviklet til 

både lærere og elevers tilfredshed. Faktisk havde eleverne været til 



 

 

eksamen på den sidste byggedag, hvor der også var mini-fernisering, så det 

var i det lys ekstracurriculært arbejde. Skolen og dens elever er glade for 

møblet, som bliver flittigt benyttet og som er offentligt tilgængelige hele 

døgnet. 

 Ferniseringsdelen kunne godt have været planlagt bedre, men den sidste 

byggedag/ferniseringsdag blev flyttet af flere omgange på grund af nævnte 

eksamener og corona. På den måde kunne der ikke planlægges 

pressedækning og inviteres gæster. 

 Projektlederen fra AIM-Byliv fandt ekstern finansiering til at gå videre med 

projektet efter sommerferien og har i samarbejde med skolen og BY-RUM-

SKOLE udvidet projektet med et begrønningsprojekt i 

sensommeren/efteråret 2021. Dette er som sådan ikke en del af 

leverancen til Østerbro Lokaludvalg, men et positivt afledt projekt. 

Begrønningsprojektet har fundet sted med 7. årgang på Heibergskolen. 

 Anden fases 2. del drejede sig om et byrumsmøbel ved Krudttønden og der 

blev på lokaludvalgsmødet 16. juni 2021 bevilget 62.700 kr. til projektet. 

Projektet blev gennemført i samarbejde med Krudttønden og og design- og 

hå dværkerfir aet Ge livet , der arbejder ed bæredygtighed og 
genbrugsmaterialer. I planlægningen af inddragelsesfasen af unge, der 

skulle være med til at designe og bygge, var den oprindelige tanke, at 

projektlederen skulle arbejde med udsatte unge fra Østerbro, da der var 

oprettet kontakt til både Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, 

der havde til hensigt at bidrage med 5 unge, der benyttede deres tilbud. 

Samtidig var der rettet henvendelse til både Fountain House og Basen – 

ligeledes på Østerbro – to skoletilbud til udsatte unge. Denne strategi viste 

sig imidlertid ikke at holde, da ingen af de potentielle samarbejdspartnere i 

sidste ende havde mulighed for at gå ind i projektet. Hvis man ved en 

senere lejlighed skal arbejde med denne målgruppe, skal man være 

tidligere ude med kontakten end det var muligt i dette projekt, i og med, at 

projektet først blev bevilget lige op til sommerferien og skulle være færdigt 

i løbet af efteråret.  

 I stedet blev der rakt ud til normalsystemet i form af Børne- og 

U gdo sforvalt i ge s Klub Ke edy . E  af pædagoger e fik fat i  
unge mellem 15-17 år, der deltog i en designworkshop med AIM-Byliv og 

Genlivet i september 2021. Men de unge var svære at fastholde og havde 



 

 

heller ikke forstået opgavens omfang, så de dukkede ikke op til de 

efterfølgende byggeworkshops. Derfor var det kun 

designerne/håndværkerne fra Genlivet og arkitekten fra AIM-Byliv, der 

endte med at bygge byrumsmøblet ved Krudttønden, dog på baggrund af 

de unges design. Heller ikke en endelige fernisering, der lå samtidig med 

lokaludvalgets konference om Ungeinddragelse den 1. oktober havde 

nogen særlig opbakning. Også her er den overordnede lære, at skal man nå 

de unge, skal man dels være tidligt ude og dels kan man med fordel arbejde 

gennem de strukturer de unge bruger. Det vil sige grundskolen, 

gymnasieskolen, klubber mv. Samtidig er det vigtigt, at de voksne i disse 

institutioner selv har ejerskab til projektet – herunder eventuel indflydelse 

på processen mv., så de kan give ejerskab og begejstring videre til de unge.  

Resultater 

- Hvilke succeskriterier blev opnået? 

- Opnåede vi øvrige resultater? 

 

 Der blev bygget to byrumsmøbler på de aftalte steder 

 Der blev inddraget 55 unge i 2. fase 1. del (Heibergskolen) 

 Der blev inddraget 12 unge i 2. fase 2. del (Krudttønden) 

 Projektlederen fra AIM-Byliv fandt ekstern finansiering fra Sharing 

Copenhagen på 20.000 kr. (eks. moms) til projektet 

 Øvrige resultater: Som afledt projekt af 2. fase 1. del (Heibergskolen), blev 

der gennemført et begrønningsprojekt af projektlederen og Heibergskolen. 

Der er opnået ny praksisviden om hvordan man bedst kan nå de unge, og 

hvad man skal være opmærksom på i planlægningsfasen 

Besøgstal/deltagere 

- Hvor mange borgere deltog? 

- Hvem var samarbejdsparterne? 

 

 67 borgere deltog direkte i projektet (de unge i hhv. del 1 og 2) 

 Samarbejdspartnere: AIM-Byliv som lokaludvalgets projektleder, BY-RUM-

SKOLE, Heibergskolen, Krudttønden, Genlivet, Børne- og 

Ungdomsforvaltningen ved Klub Kennedy 

Opfølgning 

- Hvordan samler vi op på arrangementet (borgeridéer 

el. lign.)? 

- Hvordan formidler og offentliggør vi projektets 

resultater? 

- Skal projektet, nyt netværk el. lign. videreføres? Hvis 

ja, I hvilken form? 

- Hvem er ansvarlig for opfølgningen og evt. fremtidige 

handlinger? 

 

 Projekterne er formidlet via lokaludvalgets hjemmeside og Facebook 

 Drift og vedligehold på de eksisterende møbler ligger hos hhv. 

Heibergskolen og Krudttønden. På den måde er projektet afsluttet for 

lokaludvalgets vedkommende 

 Praksiserfaringerne med ungeinddragelse kan, sammen med den opnåede 

viden fra lokaludvalgets ungekonference, gennemført 15. oktober 2021, 

indgå i eventuelt inddragelsesarbejde omkring unge i fremtiden. Det kunne 

f.eks. være i forbindelse med lokaludvalgets arbejde med ny bydelsplan i 

2022-23. 

 



 

 

 


