
Opsamling på fremtidsseminar lørdag den 7. maj 

 

Tilstede/afbud 

Tilstede: Lene, Bjarke, Line, Muhammad, Erik, Jens, Trine, Cristina, Troels, Jesper, Mugge, Tobias, 

Ibrahim, Kim, Sofie (og Jacob på Teams noget af dagen)  

Afbud: Jonathan, Mirka, Agnes, Gunnar, Casper, Anna-Carina, Joanne, Rasmus  

 

Det samlede Power Point-oplæg 

I kan finde alle slides fra dagen her via WeTransfer (det fylder for meget til at sende direkte): 

https://wetransfer.com/downloads/dbbb91be3c522d47f5ebe017c579ba3520220510093956/eda1e5
ca7210d915f4f79fba991b0d1720220510094055/041245  

 

Oplæg: Hvad er karakteristisk ved Nørrebro  
Vi gennemgik den datapakke vi har modtaget fra Center for Velfærdsanalyse plus en række 

supplerende data. Datapakken er vedhæftet. 

Flere havde ønsker til mere statistik for forskellige områder. I må meget gerne sende ønskerne til 
Karoline på bm0x@kk.dk, så ser vi om vi kan finde det hele til jer.  

I kan også selv søge data frem på statistikbanken: https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-
statistik/statistikbanken 

Og finde oplysninger på KK-kort: https://kbhkort.kk.dk/spatialmap 

 

Dannelse af arbejdsgrupper 

Efter oplæg, gruppearbejde og workshop endte I på tre arbejdsgrupper og nogle temaer, der skal gå 
igen i alle tre arbejdsgrupper: 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2Fdbbb91be3c522d47f5ebe017c579ba3520220510093956%2Feda1e5ca7210d915f4f79fba991b0d1720220510094055%2F041245&data=05%7C01%7C%7C4474a6a786c54f6571d008da32694ae0%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637877725648026471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=U46zrYK1Qcx4nW55EZinbxE9Gdcn5G5Kdes65fBZnRE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetransfer.com%2Fdownloads%2Fdbbb91be3c522d47f5ebe017c579ba3520220510093956%2Feda1e5ca7210d915f4f79fba991b0d1720220510094055%2F041245&data=05%7C01%7C%7C4474a6a786c54f6571d008da32694ae0%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637877725648026471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=U46zrYK1Qcx4nW55EZinbxE9Gdcn5G5Kdes65fBZnRE%3D&reserved=0
mailto:bm0x@kk.dk
https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistikbanken
https://www.kk.dk/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistikbanken
https://kbhkort.kk.dk/spatialmap


 

Arbejdsgruppe 1 (som de hang på tavlen): 

Stikord:  
Børn, unge  

Idræt og fritidsfaciliteter  
Ungdomsliv 
Socialt udsatte børn og familier  

Daginstitutioner  
Skoler og Fritid 
Fritidsjob (overlapper med bekæftigelse i nr. 2 
arbejdsgruppe) 

Vil gerne være i arbejdsgruppen: 
Mugge, Cristina, Kim, Tobias og Ibrahim (og 
Muhammad senere på året) 

 
 

Arbejdsgruppe 2: 

Stikord: 
Integration  

Beskæftigelse  
Sundhed og ulighed i sundhed 
Ældre 
Socialt udsatte voksne 

Socialt udsatte børn og forældre (overlap med gruppe 
1 – skal koordineres) 

Vil gerne være i arbejdsgruppen: 
Trine, Lene, Line, Bjarke  

 

 

 

Arbejdsgruppe 3:  

Stikord: 
Affald og renhold 
Byrum og arkitektur 

Parker og grønne indsatser  
Boliger og byggeri 
Tursime 
Erhverv 

Klima og miljø 

Vil gerne være i arbejdsgruppen: 
Jesper, Line, Bjarke, Tobias, Erik, Troels, Sofie, 

Muhammad, Kim og Jens  

 

 

 



Gennemgående fokus i alle arbejdsgrupper: 

❖ Klima 
❖ Social Bæredygtighed  
❖ Diskrimination 

❖ Gentrificering  

 

Endelig godkendelse af modellen for arbejdsgrupperne godkendes på lokaludvalgsmødet den 23. maj. 
 
Sekretariatet indkalder til første møde i hver arbejdegruppe, hvor der bl.a. skal vælges en tovholder for 

arbejdsgruppen. 

 

Bydelsplan for Nørrebro 2022-2026 

Vi startede med to oplæg: 

- Hvad er en bydelsplan?  
Hvad er rammerne? Repræsentantskab og overordnet tidslinje + spørgsmål (se slides) 
 

- Inspiration til metoder til inddragelse (se slides) 
Metoder til inddragelse og idéer til bydelsplansaktiviteter + spørgsmål 

 

Vi lavede en fælles brainstorm via Slido ud fra følgende spørgsmål: 

- Bydelsplanen er jeres arbejdsprogram for de næste 4 år. Hvad skal med? 
 

- Hvilke metoder kunne I tænke jer at afprøve? 
 

- Hvordan kan vi bruge jeres netværk? Hvordan inddrager vi jeres baglande i arbejdet med 
bydelsplanen? 

 
Opsamling fra Slido er vedhæftet. 
 
Til slut var der gruppearbejde i 30 min. om metoder og opstart af bydelsplanen. 
 
Næste skridt: 
 
På lokaludvalgsmødet i maj vælges en styregruppe på maks. 5 personer, der går videre med materialet 
fra dagen. Der skal også afsættes midler til bydelsplansprocessen på næste lokaludvalgsmøde. 
 

 

Vi sluttede dagen af med en lille byvandring  

 

Sekretariatet takker for en god dag!  

 

 


