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 Velkommen! 
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Kursus i BL:  
Beboerkommunikation 

25.-27. november 2011 
Paul R. Metelmann 

Havdrupvej 114b, 2720 Vanløse. 20491921. Paul@media4masses.dk 
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Kommunikation 

 -  hvad er det og 
hvorfor er det ikke 
altid nok? 
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Underviseren 
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Præsentation af jer 

• Navn, baggrund og 
boligforening 

• Hvorfor har jeg meldt mig til 
kurset? 

• To min. 
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Et kendt problem? 
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Mange problemer 

Hvad vil I gøre ved 
det…? 

• Sum 2 og 2 i et par minutter… 

Cyklisten virkelighed 
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Tænk på de blinde… 

Den anden side af 
historien… 

Flere skilte… 
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Og lidt mere kreativt 

13 ”Hvad er der galt med de kommunale cykelstativer på 
hjørnet?” 

En anden løsning 
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Nye vaner 
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Nudging – ram fluen! 
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Kommunikation er 
ikke altid svaret 
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Byg ikke på sand... 

 ”Derfor: Enhver, som hører 
disse ord og handler efter 
dem, skal ligne en klog 
mand, der har bygget sit 
hus på klippen..« 

 Mattæus 
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...men på klippe 
•  Ikke kun et kursus i grafik, 

journalistik og sprog... 
•  ...men også et kursus hvor I får et 

solidt fundament for jeres arbejde 
med information til beboerne... 

•  ...og alle mulige andre 

Som at bygge et hus 
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Er det et 
kommunikationsproblem? 

Hvad er målet? 

Hvad er budskabet? 

Hvem er målgruppen? 

Hvilken kanal skal vi  
bruge? 

Hvordan skal det se ud? 
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God kommunikation... 

• ...er ikke flotte plakater, 
smarte pjecer eller lækre 
videoer 

• ...kan ikke (kun) købes for 
penge 

• ...handler om viden, 
afklaring og være målrettet 
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Grundlaget for god 
kommunikation 

• Præcise mål og klare 
budskaber 

• Viden om hvem man vil 
kommunikere med... 

• ...og hvordan man vil gøre 
det! 
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Det skal I have med 
hjem 

• En forståelse af hvad god 
kommunikation er 

• En viden om mål, budskaber og 
målgrupper 

• Redskaber til at tilrettelægge 
jeres kommunikation fra start 
til slut 

• Og et netværk af ligesindede 

Pointe 1 

• Find ud af om jeres problem er 
et kommunikationsproblem… 

• …og om kommunikation er en 
del af løsningen 
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Kommunikation 

• Er der en ryger tilstede? 
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Og det gør du altid? 

• Dyrker motion? 
• Drikker ikke (for meget) 

alkohol? 
• Overholder hastigheds-

begrænsninger? 
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Vi svømmer i det 

• 5000 indtryk om dagen 
• Derfor er vi blevet gode til at 

sorterer de irrelevante fra... 
•  ...det gør at vi skal være rigtig 

gode for at nå folk med vores 
informationer 

Fra A til ? 

Eksponering – ser 
skiltet om cykler 

Indledende 
opmærksomhed 

Fortsat 
opmærksomhed 

Forståelse Erindring 
Ændring 

… af viden, holdning, 
adfærd – stiller 
cyklen i stativet 
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Envejs og planlagt 

• Fra passiv modtager af 
information… 
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Kommunikation og 
dialog 

• …til aktiv bruger af 
kommunikation 
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•  Målgruppen sorterer selv i de 
informationer de får 

•  Målgrupper tager selv aktiv del i 
udvælgelsen og skabelse af 
kommunikationen 

•  De vælger det ud de synes er relevant og 
opfylder et behov hos dem 

Definition af 
kommunikation 

- en nyere model 
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Pointe 2 

• Vi vælger selv de informationer 
vi vil modtage og bruge 
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Gruppearbejde - god og 
dårlig kommunikation 

Find eksempler fra jeres lokale 
arbejde: 

•  Tre gode eksempler 
•  Tre knapt så gode eksempler 
•  Diskuter hvorfor det gik godt og 

hvorfor ikke 

 Lav flipover 
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Opsamling 


