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 Velkommen! 
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Kommunikation 

 -  hvorfor er det 
ikke altid nok? 
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Præsentation af jer 

• Navn, baggrund og 
boligforening 

• Hvorfor har du meldt dig til 
kurset? 

• To min. 



Om undervisningen 

• Mix af undervisning og 
øvelser… 

• …og udveksling af erfaringer 
• Der er kun gode spørgsmål 
• Det bliver lidt hårdt… 
• …men sjovt og lærerigt… 
• Fokus på medier/kanaler… 
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Opbygningen af 
kurset 

•  Introduktion  
• Noget om kommunikation Fredag 

• Målgrupper, mål og budskaber 
• Redskaber 
• Værksted – tænk på hvad I vil 

arbejde med 
Lørdag 

• Forberedelse af præsentation 
• Præsentation af resultaterne 
• Afslutning 

Søndag 
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Et kendt problem? 



Mange problemer 



Hvad vil I gøre ved 
det…? 

• Sum 2 og 2 i et par minutter… 



Lad os lave et nyt 
skilt! 
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Et godt sted at holde 



Cyklisten og hans 
virkelighed 



Tænk på de blinde… 



Flere skilte… 



Den anden side af 
historien… 



Fuld mand kan 
læse…? 



…og det kan hunde jo 
også…? 



Din mor arbejder ikke 
her! 
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Cykelstativer tæt på 
metroen 



En anden løsning 
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På det her problem 

21 



22 

Kommunikation er 
ikke altid svaret 





Pointer 

• Mennesker gør ikke hvad vi 
siger de skal – for det meste! 

• Vi skal undersøge hvorfor de 
ikke gør det – hvad er 
problemet 

• Find ud af om jeres problem er 
et kommunikationsproblem… 

• …og om kommunikation er en 
del af løsningen 
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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 jeres kommunikation med 
beboerne... 

•  ...og alle mulige andre 
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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! 



29 

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 
kan løses med kommunikation 

• …og om kommunikation er en 
del af løsningen 
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Gruppearbejde – udfordringer 
i bestyrelsesarbejdet 

 Find eksempler fra jeres lokale 
arbejde 

• Brainstorm i gruppen – hvilke 
udfordringer har I? F.eks. 
affaldssortering, få aktive, etc. 

• Prøv at få dem sat i system 
• Lav flipover med eksemplerne 
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Opsamling 


