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Baggrund 

• Projektet understøtter Silkeborg Bibliotekernes strategiske 
målsætning om at styrke Biblioteket, som arena for 
medborgeren, debatten og mødet. (se evt. mere på 
https://silkeborgbib.dk/Re-published) 
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Samarbejdspartnere  

• Projektet havde ikke samarbejdspartnere på forhånd. Men 
havde til hensigt at afsøge mulig samarbejdspartnere. 

 

• Projektet arbejdede både sammen med dele af kommunens 
administration vi ikke tidligere har lavet arrangementer 
sammen med (analyse og udvikling samt teknik og miljø 
afdelingen) og sammen med partnere i Campus Bindslevs 
plads (T.H. Langs skole og Silkeborg BusinessCollege).  



Aktiviteter 

• I projektet blev der gennemført 3 debatcafeer i løbet af 
efteråret 2016: 

 

• Det gode børneliv i Silkeborg  

• Lokalområder med kant 

• Byudvikling i Karrébyen 

 

• På de følgende sider er der mere information om de enkelte 
arrangementer 

 



Lokalområder med kant 

• Gennemført: Onsdag 21. september kl. 19:00 

• Lokalområder med en skarp profil og engagerede borgere har 
særligt gode muligheder for at fastholde og tiltrække 
indbyggere. Spørgsmålet på debatcafeen var hvad der 
kendetegner et godt og stærkt lokalområde, og hvordan man 
selv kan bidrage til, at netop ens eget lokalområde er et 
attraktivt sted at bo?  

• Livsstilsekspert Anne Glad faciliterede debatten 

• I samarbejde med Silkeborg Kommune, Analyse og udvikling. 



Det gode børneliv i Silkeborg 

• Gennemført 4 Oktober kl. 17 

• Hvad er det gode børneliv? Handler det om gode venner, 
fritidstilbud og tryghed i hverdagen eller om den nyeste iPad? 

• Eleverne der deltog i processen bestod af 5. klasse fra Th. Langs 
Skole og 3D, HHX fra Silkeborg Business College. Sammen skulle 
de finde ud af hvad det betyder, at leve det gode børneliv i 
Silkeborg? 

• Efter et to dages forløb med workshops, blev politikere og 
borgere inviteret til debat om emnet 

• DR Ultras Tommy Zwicky - kendt fra Ultra Nyt - styrede slagets 
gang. 

• I samarbejde med DR Ultra, Th. Langs Skole og 
Silkeborg BusinessCollege  



Byudvikling i Karrébyen 

• Gennemført: Tirsdag 22. november kl. 19 

• Karrébyen, med Mejerigården og Bios Gård, er den ældste og 
centrale del af Silkeborgs bymidte, hvor tusindvis af 
silkeborgensere har deres daglige gang. Deltagerne fik chan-
cen for at få din mening om udnyttelsen af de to gårde hørt, 
inden udfærdigelsen af forslaget til Kommuneplan 2017 

• Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv, indledte aftenen med et kort 
oplæg om Karrébyens historie, og kommunens by-ansvarlig 
Claus Christensen introducerede gældende planbestemmelser 
og sikrede, at aftenens inputs kom med i den videre proces. 

• I samarbejde med Silkeborg Kommune, Teknik og miljø 

 



Gennemførte aktiviteter 

• 3 forskellige typer debatcafe 

• Sammenlagt over 200 deltagere 

• Flere nye samarbejdspartnere i processen 

• Arrangementerne blev skabt gennem samskabelsesprocesser 

• For hver debatarrangement har der før og efter været 
interaktive spotlight udstillinger som arbejdede med 
temaerne 

 



Deltagelse og rækkevidde  

• De tre debatcafeer havde sammenlagt mere end 220 
deltagere.  

• Derudover havde alle tilknyttede spotlight udstillinger med 
mulighed for at interagere (f.eks. At stemme med farvede 
bolde, skrive forslag på tavle eller postIT noter m.m.) 

• Alle arrangementerne blev dækket af den lokale avis 
(Midtjyllands avis). Så rækkevidden af aktiviteterne var større 
end selve aktiviteten 

• Flere arrangementer havde tilknyttet web eller socialt medie 
indhold, som understøttede eller dokumenterede processerne 
med video eller billeder.  
(Se f.eks. https://www.instagram.com/bornelivisilkeborg/)  

https://www.instagram.com/bornelivisilkeborg/
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Opsamling 

• Projektet havde oprindeligt et mål om at lave koncepter for 
lokale debatcafeer. Det kan det desværre ikke helt leve op til.  

• Men til gengæld oplevede vi, at når man har fokus på, at ville 
skabe debatter ud fra lokale forhold, og man er interesserede i 
at lave disse i samskabende processer med andre. Så kan man 
pludseligt få øje på samarbejdspartnere man ikke tidligere 
havde overvejet, og emner man ikke havde tænkt på. 

• Så den vigtigste læring fra projektet er, at de mulige debatter 
biblioteket kan være arena for findes derude i lokalområdet. 
Hvis man har fokus på det og er klar til at indgå i (nye) 
samarbejder eller samskabende processer. 

 



4 pointer fra projektet 

• Man kan med fordel spille biblioteket ind i udviklende 
processer i lokalområdet og andres dagsordener (ikke kun 
fokuser på der hvor der er uenighed eller borgerne er sure) 

• En kendt facilitator gør ingen skade (giraf effekten) 

• Man kan med fordel byde ind i læringsforløb på skoler og 
uddannelsesinstitutioner (børn og unge er nemmere at fange i 
skoletiden) 

• Men husk, samarbejde og samskabelse tager tid! 

 


