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Skabelon for temagruppernes bidrag til 

bydelsplanlægningen  
Standardafsnitsinddeling og vejledende sideantal til de udkast, 

som skal aflevere den 4. januar 2023 

 
Baggrund for standardiseringen 

For at få bidragene til at fremtræde nogenlunde ensartet fra 

temagrupperne har BP gruppen på mødet den 27.09.22 drøftet en 

standardafsnitsinddeling og vejledende sidetal, for de bidrag, som 

temagrupperne skal aflevere den 4. januar 2023.  

 

Standardiseringen er alene tænkt for at have et grundmateriale, der 

er nogenlunde ensartet opbygget. Tanken er, at BP-gruppen samler og 

redigerer grundmaterialet til et format, der bliver den endelige 

bydelsplan.  

 

I temagruppernes bidrag er det væsentligt at have øje for at 

modtagerne af bydelsplanen både er borgere, politikere og 

forvaltninger – og at teksten derfor skal være let forståelig. 
 

BP-gruppen kommer senere med oplæg til LU om, hvordan den endelige 

bydelsplan, skal præsenteres i 2023 i f.eks. et hæfte, videoer, 

hjemmeside mv.  

 

Standardafsnitsinddeling for det enkelte temaer 

Følgende fire afsnit foreslås i de enkelte bidrag fra temagrupperne: 

 

 

1. Vision og målsætning 
Visionen angiver de drømme, der er med temaet. Målsætningen er 

mere konkret, og hvor ønsker man at være om fire år, dvs. i 

slutningen af 2026 

 

2. Baggrund for temaet og afgrænsning 
Her beskrives hvordan temaet er afgrænset begrebsmæssigt og 

fysisk. Samt hvilke eventuelle udfordringer, der ønskes løst. 

Ligeledes angives hvilke nøglefakta, der ligger til grund for 

arbejdet med temaet.  

 

3. Ideer til, hvordan man forestiller sig at gribe realisering af 
temaet an de næste fire år: Her angives ideer til indsatser de 

kommende fire år dvs. i 2022-26 for at realisere målsætningen. 

 

4. Ideer til, hvordan budskabet for temaet kan kommunikeres i 
bydelsplanen i 2023. Herunder eventuelle billeder, 

visualiseringer, citater, kort mv.  
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Vejledende sideantal for bidragene fra de enkelte temaer 

 

For at den samlede bydelsplan ikke bliver for tung at læse, er det 

vigtigt at de maksimale sidetal overholdes - og alle er velkommen til 

at skrive mindre end anvist. Det er bedre temagruppen selv skriver 

kortfattet end det sker i redigeringen.  

 

Sideantallene er inklusive visualiseringer, billeder, citater og kort 

mv. Sideantallet vedrører tekst ifm. besvarelse af afsnit 1-3 i 

standardafsnitsinddelingen og ikke afsnit 4.  

 

1 side er 2400 anslag med mellemrum og 1,5 linje afstand.  

 
 Aktive fællesskaber – 3 sider  
 Nordøstamager – Justering af planen Visioner for Nordøstamager 

(2019) – 5 sider 
 En klimatilpasset bydel - 3 sider  

 Nye grønne byrum i bydelen – 3 sider 
 Udvikling af Lergravsvejsstrækningen – 3 sider  
 Kunst i byens rum - 2 sider 

 Kreative fritidstilbud for børn - 2 sider  

 Idrætten i bydelen - 3 sider  

  


