
Netværksmøde –Social sammenhængskraft - Vejle

CRISCO – 9. januar 2019



Dagsorden

• Velkommen

• Præsentation af projektet

• Sociale og kulturelle barriere for medborgerskab

• De gode eksempler på barrierer, der er blevet overvundet

• Pause med sandwich

• Visionen om social sammenhængskraft i Vejle

• Tak for i dag



Præsentation af projektet



Lokale møder –og internationale konferencer

Dato Aktivitet Tema Sted

9. januar 2018 

kl. 16.30 – 19.30

Lokalt 

netværksmøde

Kulturelle og sociale

barrierer

Vejle

14. – 16. marts 

2018

International 

konference

Bassano del Grappa, 

Italien

16. maj 2018 

kl. 16.30 – 19.30

Lokalt 

netværksmøde

Fordomme og prekære

individuelle situationer

Vejle

September 2018 

(dato følger)

International 

konference

Strasbourg, Frankrig

3. oktober 2018

kl. 16.30 – 19.30

Lokalt 

netværksmøde

Sprogbarrierer Vejle

23. – 24. januar 

2019

International 

konference

6. marts 2019

kl. 16.30 – 19.30

Lokalt 

netværksmøde

Mangel på inkluderende 

(offentlige) rum

Vejle

Juni 2019 International 

konference

Etterbeek, Belgien

Vil du med til Italien i marts?

3 pladser

Giv os besked senest 19. januar



Jeres arbejde

• Fokuseret omkring netværksmøderne

• Primært møderne som tidsforbrug

• Dog – nok en smule forberedelse

• Vi samler op og rundsender til jer – kommenter gerne

• Mulighed for deltagelse i de internationale konferencer

• Gerne deltagelse i Facebookgruppe



Facebookgruppen

• Den mere uformelle kommunikation

• Tanker og refleksioner efter lokalt møde

• Input, idéer, ønsker til kommende lokalt møde

• Billeder og indtryk fra de internationale konferencer

• Gruppen, vi alle sammen kan sætte vores præg på



Sociale og kulturelle barrierer for medborgerskab

• Skriv dit svar på: Hvad er den største sociale/kulturelle barriere for 

dig/din organisation i forhold til medborgerskab?

• Find andre, der oplever samme barriere

• Snak om de afgørende faktorer for barrieren og skriv dem bag på 

kartonet

• Find flere, der oplever samme barrierer – noter evt. nye faktorer



Barrierer, der er blevet overvundet

• Fire stationer – den overordnede ansvarlige:

– Kommunalt

– NGO

– Civilsamfund

– Andet

• Noter følgende, når I taler sammen:

– Hvad er det for en indsats, der har været succesfuld?

– Hvad gik den overordnet ud på?

– Hvilke faktorer var afgørende for succesen?



Visionen for social sammenhængskraft i Vejle

• Sæt billeder på – fx:

– Aktiviteter (fælles spisning)

– Handlinger – hvordan agerer befolkningen (smiler til hinanden, 
hilser på hinanden, er afslappede)

– Hvordan er strukturerne? (hvilke rammer bliver der sat – hvilke 
organisationer arbejder på det)

– Hvilke muligheder er der i byen? (går ud om aftenen)

– Andet



Tak for i dag  - og lige det sidste

• Mail til Anne Charlotte – hvis ønske om at deltage i konferencen i 

Italien 14. – 16. marts. Send senest 19. januar.

• Input til næste netværksmøde og tema: Fordomme og prækære 

individuelle situationer. Giv os et hint.

• Signs go North – et andet projekt – må vi sende spørgeskema?

• Vi sender opsamling på mødet + evaluerende spørgsmål – i løbet af 

den kommende uge



OG SÅ – TAK FOR I DAG 


