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Projektnavn Workshop med genbrugsjulepynt 

Projektansvarlige 
fra lokaludvalget 

(hovedansvarlig 

skal markeres med 

fed)  Bymiljøudvalget   

Projektansvarlige 
fra sekretariatet 

(hovedansvarlig 

skal markeres med 

fed)  Marie Svan Olsen, miljømedarbejder 

Hvilke 
aktiviteter 
består projektet 

af? 

En workshop med juleklip af genbrugsmaterialer med 

udgangspunkt i en revideret udgave af folderen Højt fra træets 

GRØNNE top, der indeholder forslag til en mere bæredygtig jul. 

 

Biblioteket vil gerne være med, men derudover er der ikke 

indgået konkrete samarbejdsaftaler. 

Hvem er 

projektets 
målgrupper: 
Primære 

målgruppe: 
Sekundære 

målgruppe:  
Antal man 
forventer at 

henvende sig til: Bydelens børn og børnefamilier 

Hvad er formålet 

med projektet? 

Med workshoppen sætter vi fokus på, at julen kan blive 

grønnere, og at vi i mange situationer kan forbruge færre ny-

producerede materialer uden at skulle forsage sjov og 

traditioner af den grund. Samtidig får vi deltagerne til at få 

øjnene op for mulighederne i de mange materialer, de normalt 

smider ud. 

 

Hvorfor er det et 
vigtigt formål? 

Med workshoppen viser vi, at det kan være en sjov og kreativ 

proces at ’opbruge’ ting i stedet for at smide dem ud, når de 
har udtjent deres primære formål. Ved at bruge julepynt som 

’brækjern’, går vi ind i en tradition, som de fleste borgere 
forbinder med hygge og samvær og viser, hvordan det kan gøres 

mere miljørigtigt. 

 
Hvilke resultater forventer vi?  

En hyggelig eftermiddag, en masse genbrugsjulepynt – og et fint pyntet bibliotek 
til inspiration

Hvordan er aktiviteterne egnede til at opnå formålet? 

På kort sigt 

At deltagerne inspireres til for fremtiden at overveje genbrug 

som førstevalg af materialer. 

På langt sigt 

At vi kan inspirere til, at flere end de fremmødte, fx skoler 

og institutioner til at genbruge i stedet for at købe nye 

materialer, når de laver kreative projekter. 

Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling? 
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På kort sigt 

At udføre miljøaktiviteter, der kan tiltrække borgere fra alle 

bydelens områder, og at sætte fokus på, at julen kan være 

grønnere og mere bæredygtig. 

På langt sigt 

At lokaludvalgets miljøaktiviteter kan inspirere borgerne til 

at tænke genbrugsmaterialer som første valg også i andre 

sammenhænge. 

Hvordan spiller 
projektet sammen 

med 
lokaludvalgets 

årsplan/indsatsom
råder? 

Projektet hører ind under fokusområdet Affald og Ressourcer i 

årsplan 2019, hvor grøn jul, workshop om genbrugsjulepynt og 

opdatering af folderen ”Højt fra træets GRØNNE top” – en 
inspirationsfolder om grøn jul – er en del af aktiviteterne. 

hvordan kan projektet spille sammen med visioner, politikker m.v. i Københavns 
Kommune? 

På kort sigt En grøn og bæredygtig by + lokalt miljøarbejde 

På langt sigt En grøn og bæredygtig by + lokalt miljøarbejde 

Har projektet 
nogle risici, som 

man skal være 
opmærksom på i 
forhold til 

realisering?  Nej 

Tidsplan 

Aktivitetsplan 

November:  

planlægning, kommunikation og 

indsamling af materialer Milepæle/succeskriterier 

Hvilken 
kommunikations-

indsats skal der 
laves 

Nyheder på facebook og hjemmeside, pressemeddelelse, plakater 

og flyers. 

Forventninger til 

lokaludvalget 
Gerne deltagelse i workshoppen med henblik på dialog med 

deltagende voksne. 

Forventninger til 
sekretariatet(hvi
lke opgaver 

ønsker vi 
sekretariatet 

skal hjælpe med?, 

Sekretariatet skal altid ind over økonomi, kontrakter, aftaler 

m.v. da sekretariatet alene kan indgå aftaler på Københavns 

Kommunes vegne. 

 

- Indkøb og kontrakt 

- Plakat og kommunikation 

- Indsamling af effekter til genbrugsjulepynt 

- Opdatering af julepynt-katalog 

- Deltagelse i arrangementet 

 

 Hvor meget tid forventes det, at sekretariatet skal bruge? 12 

timer 

Budget 

Honorar: 2.000 kr. 

Forplejning og materialer: 500 kr. 

I alt: 2.500 kr. 
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Evaluering: 

Blev 
aktiviteterne i 
projektet 
gennemført?   

Blev målgruppen 
i projektet 
nået?   

Fungerede 
samarbejdet med 
de øvrige 
parter?  

Blev tidsplanen 
overholdt?  
Stemte 
forventningerne 
til 
sekretariatet 
overens med 
virkeligheden?  

Blev budgettet 
overholdt?  
 

Hvilke 
resultater har 
projektet 
opnået samlet 
set?  
Bør projektet 
gentages igen 
næste år? 

(hvorfor/hvorfo

r ikke)    

Hvad og hvordan 
føder vi 
resultaterne af 
projektet ind 
til forvaltning 
og 
Borgerrepræsent
ationen?    

Andre 
bemærkninger?  

 


