Unge føler ejerskab
og tilknytning til
ungemiljøet i Byens Hus
i Gentofte: ”Fra start er
de unge med helt inde i
maskinrummet”
I Gentofte Kommune blev 150 unge inddraget, da det nye
ungemiljø i Byens Hus skulle udformes og indrettes. De unge
stod både for at idéudvikle, tegne plantegninger, udvikle
prototyper og designe og bygge de enkelte dele til miljøet. På
denne måde arbejdede Gentofte Kommune med at skabe et
nyt ungemiljø efter de unges egne ønsker og behov.
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De havde introduceret, hvad man kunne lave, og
så kunne folk gå ud i forskellige grupper. Det var
hyggeligt, og folk var der, fordi de ville. Ingen skulle
følge en tidsplan, så det var ret chill, hyggeligt og
kreativt.
UNG, DER HAR DELTAGET I INDDRAGELSESPROCESSEN

HVORFOR INDDRAGE BØRN OG UNGE?
Gentofte Kommune har i en længere årrække arbejdet
målrettet med at inddrage børn og unge i udviklingen
af nye tiltag og tilbud, der vedrører de unge selv. Et af de
områder, som kommunen har arbejdet særligt målrettet
med, er de traditionelle ungdomsklubber og fritidstilbud til
unge. Kultur- og ungechefen udtaler, at arbejdet handlede
om at skabe et tilbud til de unge, som matchede netop
deres ønsker og behov: Den traditionelle ungdomsklub
matcher ikke længere de unges deltagelsesmønstre og
præferencer, de har en travl hverdag, og de ønsker ikke at
bruge flere timer i regi af skolen. Vi ville lave et nyt tilbud men hvordan laver man et relevant tilbud, der matcher de
unges behov?
Opstarten af Byens Hus og muligheden for at skabe et
ungemiljø i huset blev udgangspunktet for udviklingen af
et nyt tilbud, der var tilrettelagt efter de unges egne ønsker.
Gentofte Kommune har tidligere gjort erfaringer med at
udvikle og designe tilbud til unge, hvor inddragelsen af
de unge har fundet sted for sent i processen. For at undgå
fejlskud og sikre et nyt og bæredygtigt tilbud til de unge
var det en grundlæggende målsætning for arbejdet med
ungemiljøet, at de unge skulle inddrages så tidligt som
muligt og undervejs i hele processen.

HVORDAN SKER SELVE INDDRAGELSEN?
En massiv ungeinddragelse har været kendetegnende
for alle led i processen omkring udviklingen af det nye
ungemiljø i Byens Hus. Det vil sige, at de unge er blevet
hørt både før, under og efter at ungemiljøet stod klart.
De unge var bl.a. med til at udvikle koncept, designe og
indrette rummet i det nye ungemiljø, som er en del af
Byens Hus.
Lokalerne var rå og uberørte, da eleverne for første
gang blev introduceret til Byens Hus og ungemiljøet.

Indretningen af miljøet skete i et samarbejde mellem
de unge selv, en projektleder, der har en baggrund som
arkitekt og kunst- og kulturformidler for børn og unge,
og firmaet arki_lab, som består af arkitekter, byrumsdesignere og etnologer. Med denne organisering blev det
muligt at udvikle, planlægge og indrette ungemiljøet på
godt et halvt år.
Som første led i processen kontaktede projektlederen
de nærliggende skoler og gymnasier for at få dem til at
deltage i en workshopdag i lokalerne i Byens Hus. Eleverne
blev inviteret til at deltage en hel dag sammen med deres
klasselærer eller den relevante underviser (samfundsfagseller billedkunstunderviser).
Som figuren illustrerer, skete inddragelsesprocessen ad
tre omgange.
På første workshopdag arbejdede de unge med deres
ønsker til ungemiljøets formål og indretning gennem
kreative processer. De skulle bl.a. reflektere over de
forskellige rums potentialer i Byens Hus, mulige problemer
og løsninger herpå. Desuden arbejdede de kreativt med
plan- og designtegninger.
Efter den første workshop samlede og fortolkede
projektlederen og arki_lab de unges idéer og kreative
produkter og skabte på den måde en prototype for
ungemiljøet. Prototypen blev præsenteret for udvalgte
unge, som igen kunne kvalificere og kommentere på
designet.
På den anden workshop var lokalerne til ungemiljøet blevet
indrettet, malet og klargjort. De unge blev her inviteret til
at deltage i konkrete projekter, bl.a. at bygge en bar, borde,
bænke og loungemøbler, at deltage i en planteworkshop
eller at hjælpe til med at dekorere væggene. På denne

BØRN SOM PRAKSISUDVIKLERE · 63

Det var vigtigt for os, at de unge var med i hele
processen, at det ikke bare var et interview, som vi
kunne bruge, som vi ville. Men spørge og så spørge igen,
om vi har forstået det rigtigt. Det har haft stor betydning
for, at ungemiljøet ser ud, som det gør i dag.
PROJEKTLEDER

workshop fik de unge mulighed for at se, hvordan deres
indledende idéer var ført ud i livet og endnu en gang at
sætte deres eget præg på ungemiljøet.

HVAD SKER DER MED BØRNENES PERSPEKTIVER?
Gennem den omfattende inddragelsesproces fik
projektgruppen indrettet og designet lokalerne til det nye
ungemiljø i Byens Hus i Gentofte Kommune. De unge
kom med afgørende idéer til, hvordan lokalerne kan
bruges, og hvilke aktiviteter der kan foregå i ungemiljøet.
Projektlederen understreger, at hvis de voksne havde lavet
rammerne for ungemiljøet alene, ville de have gjort noget

forkert, for så ville de mangle viden om, hvilke ønsker og
behov de unge har, og hvilket sted de mangler i deres fritid.
De unge fik samtidig både kendskab og ejerskab til
ungemiljøet gennem inddragelsesprocessen. En af
de inddragede unge fortæller, at eleverne nu benytter
ungemiljøet i undervisningen, og at de ligeledes godt kan
lide at komme der i fritiden. Det hænger sammen med,
at eleverne er blevet inddraget i hele processen: Man kan
gå rundt i Byens Hus og sige ’se, det har jeg været med til at
skabe’. Man har ligesom en forbindelse til det, fordi man har
set hele processen og været med i udviklingen.

SÅDAN FOREGIK INDDRAGELSEN I INDRETNINGEN AF UNGEMILJØET

FØRSTE WORKSHOP:
DE UNGE UDVIKLER

• De unge arbejder
med deres ønsker til
ungemiljøets formål
og indretning gennem
kreative processer.

FEEDBACK PÅ PROTOTYPE
AF UNGEMILJØET

• De unge bliver
præsenteret for prototypen, som er blevet
udformet på baggrund
af deres inputs på den
første workshop.
• De unge kommenterer
og kvalificerer designet.
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ANDEN WORKSHOP:
DE UNGE BYGGER UNGEMILJØET

• De unge bygger og
indretter ungemiljøet.
• De unge ser deres idéer
ført ud i virkeligheden.

GODE RÅD
FRA GENTOFTE
KOMMUNE
Det er det vigtigste, at vi
udfordrer os selv og skaber
reel samskabelse. Vi skal
åbne os for at tage folk med
ind i maskinrummet fra
starten.
KULTUR- OG UNGECHEF

• Inddrag de unge så tidligt som
muligt i processen, så initiativet
eller projektet lever op til deres
ønsker og behov.
• Vælg alternative metoder til at
inddrage de unge. Det må gerne
være hands-on, fx gennem kreative
projekter. Nogle unge har ikke
sproget til at udtrykke deres idéer,
men de kan udtrykke dem på
anden vis.
• Sæt rammerne for de unge, så de
kan udvikle og skabe idéer inden for
en passende ramme.
• Inddrag de unge løbende, og forpligt
jer som kommune til at bruge de
unges input i den videre proces.
Kendskab og ejerskab vil sikre
projektets videre liv blandt de unge.

HVAD ER BYENS HUS OG UNGEMILJØET?
Byens Hus i Gentofte Kommune er et nyt
medborgerhus for både borgere, foreninger,
frivillige og private aktører. Idéen og visionen
bag huset er, at Gentofte Kommunes borgere skal
være en aktiv del af både skabelsen, udviklingen
og driften af det nye hus. I huset findes et særligt
område, der er målrettet kommunens børn og
unge, som kaldes ungemiljøet.
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