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Hva’ ska’ jeg med Kommunen? Udviklingsprojekt 2013-2014. 
 

 

Program. Hva’ ska’ jeg med kommunen?  
 

 
Tid: Tirsdag d. 24. marts, 2015. Fra kl. 9.30 til kl. 15.00. 
 
Sted: MAGION Kultur- og Idrætscenter, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted. 
 
Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, 
Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulent-
firmaet Knudsen Syd har i 2 år arbejdet sammen om at finde nye måder at formidle de di-
gitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, 
uddannelse, læringsforløb etc. Parterne har inddraget lokale unge i processerne, og inspi-
reret hinanden, lært og udviklet undervejs i projektforløbet, som Kulturstyrelsen har støttet. 
 
Samarbejdspartnere inviterer alle interesserede til en afsluttende konference, hvor vi giver 
forskellige bud på, hvad der skal til i arbejdet med formidling af digitale services til unge.  
Medvirkende og oplægsholdere er bl.a. museumsinspektør Pauline Asingh, Moesgaard 
Museum v. Aarhus, spiludvikler og journalist Frederik Hansen, OK Monkey, Lasse Sjø-
beck, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Østjylland samt projektledere og unge 
repræsentanter fra de involverede biblioteker og kommuner. Alle bidrager med konkrete 
tips og ideer til arbejdet.  
 
 
Program: 
 
O9.30 Ankomst og morgenmad i Magion cafeen. (www.magion.dk) 
 
10.00          Velkomst v. biblioteks- og borgerservicechef Ole Bisbjerg,  

Magion Biblioteket, Billund Kommune.  
 
Konferencier: Journalist Torben Møller, DR P4.  

 
10.15 Digital og brugerinddragende formidling for tre generationer.  
 

Museumsinspektør Pauline Asingh fortæller om, hvordan mennesker er i 
centrum i Moesgaard Museums nye udstillingsbygning. Hun fortæller om 
overvejelser og erfaringer med brug af digitale værktøjer i formidlingen. 
Endvidere deltager Ph.D. studerende Rikke Olufsson med sine erfaringer 
fra brugerinddragelse og kortlægninger i forbindelse med ”Dream”-projektet: 
Digital formidling i forhold til museets ”svage” gruppe: De 23 årige.  
 
Debat i plenum. 

 

mailto:hmk@knudsensyd.dk
http://www.knudsensyd.dk/
http://www.magion.dk/
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Kl. 11.00 ”Hva’ ska’ jeg med kommunen? ” 

Evaluering af det to-årige udviklingsprojekt. 

v. Hanne Marie Knudsen, konsulentfirmaet Knudsen Syd.  

Hanne Marie fortæller om udviklingsprojektets mange udfordringer og resulta-
ter. Undervejs dukker vi ned i nogle af de lokale projekter og fortæller om de 
mange oplevelser i formidlingen til og sammen med unge i alderen 15-25 år.  

Hovedemnerne er Demokrati, Kommunikation og Digitalisering.  

Der er erfaringer fra fx en række forskellige valgaktiviteter i forbindelse med 
sidste kommunalvalg, om forskellige måder at kommunikere på og fx formid-
ling af NemID og Digital Postkasse til skoleelever, til eleverne på gymnasier, 
produktionsskoler og erhvervsskoler. Og der er erfaringer med særlige events 
og målrettede kampagner.  

Alt sammen eksempler på, hvordan projektpartnerne er kommet godt ud over 
”rampen” og er kommet i dialog med unge.  

Men arbejdet er langt fra slut. Der er også nye perspektiver i arbejdet.  

Cafedrøftelser: 

Konferencedeltagerne kan herefter gå rundt og tage del i drøftelser om de en-
kelte projekter ved caféborde hos projektlederne og de medvirkende fra: 
Nordfyn, Billund, Vesthimmerland, Stevns, Skanderborg, Kerteminde og 
Næstved.  

Her er der mulighed for at gå mere i dybden med, hvad der virker og hvad der 
ikke virker så godt i forhold til digitalformidling til og med unge. 

Kl. 12.30 Frokostbuffet i Magion cafeen. 
 
Kl. 13.15 Præsentation af ny kampagne App: Prøve- høre – se.  

Nyt spil viser vej til offentlige services.   
 
v. spiludvikler og journalist Frederik Hansen, OK Monkey. 
 
Vi har udviklet en App, som kan bruges som led i kampagner og som et sjovt 
og overraskende greb i en ofte svær kommunikation om de offentlige områ-
der, unge kommer i berøring med. 
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Kl. 13.45 Paneldebat: Hva’ ska’ jeg med kommunen? Eller biblioteket? 
  

Unge repræsentanter fra de 7 kommuner diskuterer hvad, man kan bruge sin 
kommune til – og hvordan offentlige kulturinstitutioner som fx bibliotekerne 
skal kommunikere med unge.  

 
Panelets deltagere består af en repræsentant fra hver af projektkommunerne: 
 
Studerende Maria Baagøe Bove, medlem af Byrådet fra Radikale Venstre, 
Skanderborg Kommune.  
Studerende Marie Yvonne Rasmussen, SF, Byrådet,  
Kerteminde Kommune.  
Studerende Steffan Frederiksen, 20 år, HHX –elev, aktiv i uddannelses- og 
elevpolitik, Næstved Kommune.  

 Butiksassistent Jeppe Kirchhof fra Venstres Ungdom, Stevns Kommune. 
Tilkaldevikar i børnehave & bogopsætter Jeppe Stensgaard (20 år) fra DSU, 
Nordfyns Kommune.  
Gymnasieelev Jacob Mouritsen, elevrådsformand, næstformand i VU.  
Billund Kommune.   

 

Samt studerende Lasse Sjøbeck, Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning, Østjylland.  

  
 
 Ordstyrer: Journalist Torben Møller, DR P4. 
 
Kl. 14.45 Perspektiver i arbejdet.  

Fælles debat og opsamling. 
v. Torben Møller, Hanne Marie Knudsen, Ole Bisbjerg. 

  
Kl. 15.00 Afslutning – og kom godt hjem. 
 
Praktiske oplysninger og tilmelding: 
 
Der indsættes gratis bus fra Vejle Station til konferencestedet i Grindsted, så det 
passer med togenes ankomst til Vejle kl. 8.53 (fra Kbh.) og kl. 8.40 (fra Aarhus).  
Bus retur igen om eftermiddagen til togafgangene kl. 16.12 (mod Kbh.) og kl. 16.27 
(mod Aarhus)  
 
Deltagerpris: 500 kr. inkl. fortæring. Prisen inkluderer ét eksemplar af evalueringsbogen pr 
deltager. 
 
Elektronisk tilmelding med oplysninger om navn, stillingsbetegnelse og biblio-
tek/kommune/firma samt EAN Nr. til projektsekretær Dorte Dam, dd@billund.dk 
- herunder også evt. tilmelding til busservice til og fra Vejle Station.  
 
                                             
SENEST MANDAG D. 18. MARTS 2015.   
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