
Eksempel på en praktisk aktivitet: 
Tilrettelæg en udflugt

Initiativ:
Få idéen eller opfang andres idéer1. 
Lad de andre beboere beslutte, om idéen er god2. 
Hvornår skal udflugten være? Aftal dato, varighed, 3. 
mødested og mødetid.

Ideer:
Hvordan vi kommer dertil? undersøg transport4. 
Hvor mange skal vi være?5. 
Skal der ske andet på udflugten?6. 
Hvordan med mad og drikke?7. 
Skal vi lave noget efter udflugten?8. 
Skal man melde sig til?9. 
Hvad kommer det til at koste?10. 

Møde:
Indkald til beboermøde om udflugten11. 
Gå ideerne igennem og beslut, hvad der skal ske12. 
Fordel opgaverne og lav en huskeseddel13. 
Hvem tager kontakt med nye beboere 14. 
Aftal nødhjælp, hvis nogen ikke kan løse deres opgave15. 
Overvej hvad I kan lære af udflugten til næste gang16. 

Hvordan får vi flere beboere med i 
boligområdets aktiviteter?
Indled en god, uformel kontakt. Spørg til de nye beboeres interesser, 
og inviter dem med i fælleshuset til en snak om livet i bebyggelsen.

Tag de nye beboere med i aktiviteter, f.eks. fælles madlavning eller 
spil, så de opnår et konkret resultat i form af en god oplevelse. 

Mange beboere er lidt usikre på de nye forhold i starten, og kan 
virke afvisende. Det er vigtigt at respektere, hvis en beboer ikke 
umiddelbart har lyst til kontakt. Giv plads: Vær vedholdende uden at 
være mase på. 

Den personlige samtale er kernen i kontakten mellem beboerne. 
Breve eller opslag er kun et supplement.

Hvordan samarbejder vi med 
de boligsociale medarbejdere?
De boligsociale medarbejdere har mange erfaringer, som er til gavn 
for beboerne. Spørg altid hvis du har brug for et godt råd!

Husk at beboerne afgør, hvad der sker i bebyggelsen. Det er også 
beboernes ansvar at sørge for, at det sker – med eventuel hjælp fra de 
boligsociale medarbejdere.

Inviter de boligsociale medarbejdere med til møder om nye 
aktiviteter, så deres erfaringer kan bruges praksis. 



En God Start
Lille kogebog i  
beboeraktiviteter

Sekretariat: Konsulentkompagniet
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød
Telefon: 49704555
E-mail: konkom@kon-kom.dk

Denne pjece er udgivet med tilskud fra 
Helsefonden.

10 gode råd!
1. Start med at få et godt, uformelt samvær mellem 
beboerne
2. Sørg for at sætte fælles mål
3. Vær enige om, hvordan aktiviteter gribes an 
4. Læg vægt på at opnå små resultater med det samme
5. Benyt de små resultater til at komme videre
6. Husk at det altid tager længere tid, end du tror. 
7. Brug den personlige kontakt til at involvere nye beboere.
8. Det er i orden, hvis kun få beboere har lyst til at være med 
i starten. 
9. Sørg for at skriftlig information ikke erstatter den 
personlige samtale.
10. Husk at beboerarbejde altid går op og ned.

Den Boligsociale Fond
www.boligsocial.dk


