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En Ungdomsredaktion på vej
- både til dagens festlige ind
vielse, men også til glæde
helt lokalsamfund på sigt.
for et

”Vi snakker altid om at få de unge med i
vores lokalrådsarbejde. Her er vi faktisk
lykkes med det!”
Jan Hyldgaard, medlem af lokalrådet og projektgruppen
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Styrk kommunikationen,
fællesskabet og foreningslivet
i dit lokalsamfund:

Sæt gang i en lokal

UNGDOMSREDAKTION
INDLEDNING

”Jeg er lidt småforelsket
i det her projekt.”
Else Iversen, fformand for
lokalrådet og projektgruppen
Ungdomsredaktionen på arb
ejde. Spørgsmål er forbere
dt og et
interview skal i “kassen”.

Tilfældig og dårlig lokal kommunikation - der var brug for nytænkning!
I Lokalrådet for Øster Starup Sogn havde vi længe på forskellig vis arbejdet med, hvordan vi bedst
kommunikerer med borgerne i vores lokalsamfund. Vi synes, det var svært.

Da vi opsummerede, så verden sådan her ud:

• Ved et årsmøde for Lokalråd i Vejle Kommune viste det sig, at stort set alle lokalråd arbejdede på
at finde lettere og bedre kommunikation til borgerne.
• Igennem et pilotprojekt, hvor lokalråd og ildsjæle deltog, blev det tydeligt at der var for megen
tilfældig og dårlig kommunikation til borgerne, samt mangelfuld kalenderkoordinering mellem .
foreningerne.
• Samtidig måtte vi sande, at foreningerne og institutioner i vores lokalsamfund har svært ved
at finde tid til mere PR og kalenderkoordinering - udover deres kerneopgaver.
• Vi registrerede også, at det er positivt, at vi har et meget aktivt lokalsamfund. Men det kan være
svært for borgerne at få overblik og at informationen i det hele taget når ud.
• Et stort ønske var også en fælles kalender, som var synlig og overskuelig for både borgere og
foreninger. Dermed ville foreningerne kunne undgå at placere arrangementer samme dag til
fx. samme målgruppe.
Det stod klart for os - der var brug for nytænkning!
Med denne drejebog fortæller vi om vores rejse hen imod en helt ny måde at kommunikere i vores
lokalsamfund på. Vi håber, at I vil lade jer inspirere af vores erfaringer.
God fornøjelse!
Projektgruppen under Lokalrådet Øster Starup Sogn, Vejle Kommune.
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Projektgruppen under Lok
alrådet Øster Starup Sogn:
Bagerst fra venstre: Birgitt
e Thuesen Holst, Palle E. Nie
lsen,
Jan Hyldgaard.
Forrest fra venstre: Marian
ne Aas Thorsen, Kristina Bla
aberg
og Else Iversen.
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EN NY KOMMUNIKATIONSMODEL
FOR ET LOKALSAMFUND

BORGERUNDERSØGELSE OM
KOMMUNIKATION I LOKALSAMFUNDET

Gennem lange diskussioner, snakke og kaffe, fik vi den idé, at etablere en ungdomsredaktion på
den lokale folkeskole, som skulle være omdrejningspunktet for hele vores nytænkende
kommunikationsmodel.

Vores mål var at forbedre kommunikationen i lokalsamfundet. Vi mente, at vi havde opskriften
på hvordan, men vi ville også undersøge borgernes reelle behov. Derfor udarbejdede vi en
borgerundersøgelse (se bilag 1), som skulle give os et billede af, hvor og hvordan borgerne fandt
deres information, og hvor de gerne ville finde det fremover.

Idéen:

En gruppe af lokale folkeskoleelever fra 7.-9. kl., skulle kunne vælge valgfaget
“Ungdomsredaktionen” i folkeskolens regi. Denne ungdomsredaktion skulle hjælpe og understøtte
foreningerne med at reklamere for deres arrangementer og holde vores lokale kalender,
hjemmeside og facebookside opdateret.

Skemaet kunne udfyldes digitalt og analogt. Undersøgelsen foregik over 3 uger, og vi lancerede
den primært på Facebook, vores hjemmeside og gjorde den tilgængelig i fysisk form i Brugsen,
på plejehjemmet og i hallen. Vi fik 158 respondenters uforbeholdne mening, hvilket var meget
brugbart og retningsgivende. Det store antal respondenter fra alle aldersgrupper samt forskellige
livsfaser og ståsteder, kvalificerede resultatet af undersøgelsen.

Udover Ungdomsredaktionen besluttede vi også at etablere:

Undersøgelsen skulle også pege på, om det ville være aktuelt at fortsætte med at udvikle en
Ungdomsredaktion, og i det hele taget opgradere mediebilledet i lokalsamfundet - og hvordan.

• Digitale infostandere, indendørs
• Plakatskabe, udendørs
• Et landsbyhjørne i Ågård Dagli’Brugs

En god historie fra
arrangement,
bestyrelsen mm.

Her er konklusionerne af undersøgelsen i punktform:

• Der er stor bredde på, hvor informationer hentes. Men det er primært lokale sociale medieplatforme, lokalavis, foreningsbladet og fra mund til mund. Direkte kommunikation til
medlemmer fra foreningerne er vigtig, men også samlende lokale fb-grupper er helt centrale.
For den ældre målgruppe er avis og foreningsblad stadig meget aktuel, og må ikke udfases.

Stedets
(digitale infoskærm)
interne opslag

Info og billeder til
arrangementsplakat mm.

Nyt initiativ
Sæsonstart

Indkaldelse til
generalforsamling

Datoer for arr.
til ossbyland.dk og
F-nyt kalendere

Bestille
artikel / interview

UNGDOMSREDAKTIONEN
Interviews

Billedbehandling

Det skrevne ord

Flyers

Plakatskabe

Sociale medier

Medborgerskab

Digitale
infoskærme

Ekskursion

Grafisk design

Artikler /
aviser

Ossbyland.dk
F-nyt.dk

Her ses kommunikationsmodellen for Ungdomsredaktionen.

Print og tryk

• Det lokale website: ossbyland.dk er kun kendt af omkring 50% af respondenterne. Det skal vi
have fokus på i projektet. Websitet er primært udviklet til at være en ”informationscontainer” og
koordinerende funktion med kalenderoverblik for foreningerne.
• Respondenterne ønsker fortsat at finde deres informationer på forskellige medieplatforme.
Her topper Facebook, samt digitale infoskærme og en lokal app på mobilen. App’en kan vi ikke
honorere på nuværende tidspunkt, men der er udviklingspotentiale i ideen.
• Endelig konklusion på borgerundersøgelsen: Der er stor grobund for en Ungdomsredaktion, der
kan aflaste foreninger og institutioner, så de kan frigøre mere fokus til deres kerneopgaver.

Journalistik

Facebook
Instagram

• Det er overvejende tilfældigt, hvor respondenterne finder info fra foreningerne. Men en stor del
finder det heldigvis også let. Det vil sige, at her kan foreningerne med fordel være mere stabile
omkring hvilke platforme de formidler på.

Apps

”Jeg var ved at løbe skrigende bort efter
første møde, men jeg har lært SÅ meget.”
Birgitte Thuesen Holst, medlem af projektgruppen.
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Skolen kunne se en stor fordel i at have et mediefag i deres valgfagsudbud og som samtidig ville
øge skolens forankring i lokalsamfundet. En opgave begge parter kunne se var meget vigtig, var at
finde den rette lærer, der havde de rigtige kompetencer indenfor kommunikation og medier samt
nysgerrighed på lokalsamfundet.
Derefter blev der udarbejdet en opsummering til skolen om projektet, forventninger, økonomien og
ansvarsfordelingen mellem lokalråd og skolen. (se bilag 2)
Det blev fulgt op af en konkret samarbejdsaftale, således at ansvar, økonomi og forpligtelser
mellem parterne var tydelige. (se bilag 3)
Det skal nævnes at vi havde et tæt samarbejde i forhold til IT-løsninger, oprettelse af mailadresser,
computer/udstyr generelt og stabilt internet, som ikke er tydeligt beskrevet i ovennævnte bilag.

Samarbejdet med skolen og foreningerne er Ungdomsredaktionens fundament
For at skabe grobund for et godt samarbejde med skolen, arrangerede vi et møde med ledelsen,
hvor vi ville fremlægge vores ide med Ungdomsredaktionen. Mødet med skolen var meget positivt.

Sidst i planlægningen af Ungdomsredaktionen, blev der brugt tid på at finde det rette lokale på
skolen, som ikke havde ”klasseværelse-funktion”, så alle de unge kunne føle fælles ejerskab over
”Ungdomsredaktionens” lokale og der kunne opsættes blivende materialer som fx. projektor,
opslagstavle og digital infoskærm.
Kort før valgfagsstart afholdt vi møde med læreren og skolens ledelse, hvor opgave, forventninger
og tidsplan blev fastlagt. Dette har vi også arbejdet med løbende efter opstart, da det er vigtigt
med støtte og tæt dialog imellem lærer og projektgruppe.
Da valgfaget skulle præsenteres for eleverne, deltog projektgruppen for at sikre at det rette budskab kom frem, og for at eleverne havde ansigt på os.
Der blev knoklet i Ungdomsredaktionen, af læreren og de positive unge mennesker, der havde stor
motivation af, at det var “virkelige” opgaver. Da første valgperiode var overstået, afholdt vi et
evalueringsmøde, for at justere næste valgfagsperiode.

!

Anbefalinger:
- Deltag som projektgruppe i valgfagspræsentationen, så eleverne får ansigt på jer
- Find et særligt lokale på skolen, der kan fungere som redaktion

Kontakt foreningerne – hvad kan projektet hjælpe dem med?

Målet med vores projekt var at give foreninger og institutioner i lokalsamfundet et mere synligt
”talerør”, aflaste dem og at give borgerne et bedre overblik over de mange aktiviteter.
Det var derfor afgørende, at vi fik foreningerne motiveret til at være en del af projektet med håb
om, at de kunne se fordelene.
Vi inviterede alle lokale foreninger og institutioner til et informationsmøde (se bilag 4), hvor vi
introducerede vores projekt – herunder projektets formål, værdi for lokalsamfundet,
Ungdomsredaktionens funktion og resultatet af vores borgerundersøgelse.
På mødet havde vi fokus på, hvad foreningerne skulle betale i mediekontingent, for at kunne
benytte Ungdomsredaktionens muligheder.
Medlemmer af Ungdomsredaktionen med deres ”ID kort”

Heldigvis var foreningerne positive og med på idéen – så vi fortsatte vores arbejde.

Økonomi og mediekontingent

Sammen med projektbeskrivelsen udarbejdede vi et budget. (se bilag 5). Vi hentede konkrete
priser hjem, så vi havde et realistisk grundlag som muligt. Budgettet rummede både store og små
udgifter, hvilket vi havde god gavn af senere.
Under hele processen har vi arbejdet med et etableringsbudget og et driftsbudget.
I forhold til driftsbudgettet (se bilag 7) viste det sig hurtigt, at vi havde brug for årlige indtægter.
Vi besluttede, at foreningerne skulle betale et årligt mediekontingent. Vi fastsatte 3 kontingentstørrelser - lille, mellem og stor. Foreningerne valgte på egen hånd deres kontingentstørrelse,
hvor vi bad dem om at tage højde for foreningens/institutionens aktivitetsniveau, antal medlemmer
og økonomisk formåen. Denne tillid og medinddragelse havde en stor positiv betydning for
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Indtægterne går primært til skærme og online grafiske programmer. Der er også gjort plads til
opsparing, som vedrører små investeringer og uforudsete udgifter fremadrettet.

”Vi har fået stor indsigt i, hvor
langt vi når ud med vores
information i lokalområdet.
Det er så skønt at se, hvor
mange der deler, kommenterer
og liker på facebook.”

Til projektet søgte vi kr. 290.000 hos Vejle Kommunes ”Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati” og midlerne blev bevilget. I regnskabet (se bilag 6) kan I se, hvad midlerne er blevet brugt på.

Else Iversen, formand for lokalrådet
og projektgruppen

bestyrelserne. (se bilag 8) For at give foreningerne et økonomisk perspektiv sammenlignede vi
prisen på annoncering i lokalavisen kontra mediekontingentet.
Som inspiration kan I se det brev, vi sendte ud til foreningerne (se bilag 9), samt en fakturaskabelon. (se bilag 10)

I vores projekt har vi kunnet friholde den lokale skole for etableringsomkostninger, men det kunne
også være en mulighed at skolen er en del af finansieringen af udstyr mm. der benyttes til
undervisningen. For eksempel har Vejle Kommune stillet 3 pc’er til rådighed. Projektor, lærred,
Ipads m.m. der er indkøbt til Ungdomsredaktionen af projektgruppens midler, er udlånt på
ubestemt tid til skolen.
I afsnittet om teknik kan I læse mere om, hvad der konkret er indkøbt til projektet.

!

Anbefalinger:
- Husk at skelne mellem etablering og drift.
- Sæt kontingentet så højt, at I er sikre på at få dækket jeres løbende driftsudgifter og samle en
opsparing til uforudsete udgifter fx udskiftning af udstyr.
- Hvis I søger projektmidler, skal I være opmærksomme på, at der kan være udlæg fra “egen
kasse” inden projektmidler udbetales. Her benyttede vi os af lokalrådets kasse.
- Sørg for at have et særskilt regnskab for projektet. Det er vigtigt med et synligt og gennemsigtigt
regnskab over for foreninger og institutioner, der betaler mediekontingent.

Der arbejdes koncentreret
i Ungdomsredaktionen me
d
plakater, pressemeddelels
er og opdatering af lokalsam
fundets
aktivitetskalender.

Sådan fungerer Ungdomsredaktionen

Her giver vi jer et indblik i, hvordan Ungdomsredaktionen fungerer:
Kristina (lærer) underviser og driver Ungdomsredaktionen som et lille bureau, hvor de enkelte
elever får lov at udfordre sig selv på opgaver, som de finder interessante eller har flair for. Ganske
som på en arbejdsplads, hvor de enkelte medarbejdere er ansat til bestemte funktioner.
Eleverne kan dog altid skifte til nye områder, hvis det ønskes. Eleverne udøver sidemandsoplæring
af hinanden, efterhånden som de får mere og mere erfaring. Der dannes nye valgfagshold hvert
halve år på vores folkeskole. Det er muligt at genvælge valgfaget, og det sker ofte.
Opgaverne fra foreningerne/institutionerne i lokalsamfundet kommer via en mailboks, der kun
er tilknyttet Ungdomsredaktionen (forkortes UR). Denne mailboks er oprettet via en officiel
mailadresse tildelt af Vejle Kommunes it-afdeling, hvilket skolens viceinspektør effektuerede.
Voksenredaktionen er Ungdomsredaktionens backup, og består af medlemmer fra projektgruppen.
Det kunne også på sigt være andre frivillige ildsjæle. Denne mailboks tjekkes af Kristina og af
Marianne, der sidder i Voksenredaktionen. Marianne er tilknyttet lokalrådet og ansvarlig for
hasteopgaver, weekender og ferieperioder i Ungdomsredaktionen. Dertil er Marianne også
administrator på lokalrådets hjemmeside og fb-side, sammen med Kristina. Udover Marianne,
er Palle fra projektgruppen også tilknyttet Voksenredaktionen, primært som teknisk backup på
digitale infoskærme og hasteopgaver.
Foreninger og institutioner har via lokalrådets hjemmeside: ossbyland.dk adgang til en online
bestillingsseddel, som de udfylder med nødvendige info, for at opgaven kan afkodes og løses på
bedst mulig vis af Ungdomsredaktionen. (se bilag 11)
for
onen. Forkortelsen

for Ungdomsredakti
Typisk arbejdsplan
redaktionen er “UR”
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Kristina fordeler de indkomne opgaver mellem eleverne, som derefter selv er i mail-dialog med
deres “kunde” ang. layouts, pressemeddelelser, fotos, video mm. til godkendelse. De løser
opgaven under faglig sparring og tilsyn af Kristina.
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Foreninger og institutioner skal indsende deres bestillingsseddel senest 4 uger før, opgaven skal
offentliggøres på infoskærme, Facebook, i plakatskabe eller avisen (bemærk at det ikke er 4 uger
før afholdelse af selve aktiviteten/arrangementet).
Er der hasteopgaver, som ikke kan nå at blive løst i Ungdomsredaktionen, så tager Voksenredaktionen over. Efter at Ungdomsredaktionen er kommet godt i gang, er der færre og færre
gange, hvor Voksenredaktionen må træde til.
Kristina og Voksenredaktionen har løbende uformel sparring omkring Ungdomsredaktionen,
opgavernes omfang og indhold.

!

Anbefalinger:
- Der skal dannes en Voksenredaktion som backup til Ungdomsredaktionen
- Det er vigtigt at foreninger og institutioner er grundigt introduceret til brugen af bestillingssedlen. Og justér den, hvis nødvendigt, i forhold til brugernes ønsker.
- Accepter, at ikke alle foreninger får brugt bestillingssedlen i første omgang. Vær tålmodig og
hjælpsom, det skal de nok komme efter.

Vi ønsker alle vore
medlemmer og
følgere på Facebook
en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår!
Øster Starup
Lokalarkiv

JULEMANDEN
KOMMER IKKE
I ÅR
r
Julemanden komme
desværre ikke og
i år,
tænder juletræet
da vi må følge corona
restrik tionern e.
får
Vi håber at I stadig
en fantas tisk jul.
Bestyrelsen

ÅRETS LOKALE
ADVENTS-GAVE
ELLER JULEGAVE

Lav en flot
juletegning til
Ågård Brugs
og få en julepose i
bytte

hjemme I år må julesokken desværre blive
voksen
men alle børn må sammen med en
i brugsen
komme og aflevere en juletegning
i uge 50
(7. - 13. dec.)

Glæd et familiem edlem
eller en ven med
et gavekort til:

1 ÅRS
MEDLEMSSKAB
af Ågård Naturlaug
til 125,- kr.
- Når du støtter Ågård Naturlaug, støtter
du også
foreningens arbejde med at fremme den
lokale
natur og aktiviteter i området!
GÅ PÅ: WWW.AAG AARD-NA TURLAUG
.DK
TILMELDIN G UDFYLDES OG I FELTET
MED
KØDFORD ELING SKRIVES NAVN OG
MAIL PÅ GAVEKOR TETS MODTAGE
R

Julehilsen

fra bestyrelsen ved
Ågård Brugs

Trods corona-restriktioner bliver det
forhåbentlig jul igen i år. I
bestyrelsen vil vi gerne takke alle for
et godt samarbejde i 2020. Vi er glade
for, at I støtter op om netop vores
brugs.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Mange hilsner
Brian,Henrik, Stella, Tina og Lone

Bliv medlem af
ØSVN-hallen
og få adgang til
at bruge den
når den alligev
el står tom.

Årskort koster
300,kr. pr. husstand
.

Mere info på hal
hjemmeside

lens

Agurketid i
sredaktionen
dom
Ung
Har du en spændende nyhed fra
lokalområdet, som du godt kunne
tænke dig eller mener er
interessant at se her på
skærmen?

videlse af den lokale

on, om ud
Reportage, on locati

hal.

BONDERØVEN - NU I ÅGÅRD
Frank Erichsen,
bedre kendt som
Bonderøven,
holder foredrag
på Ågård efterskole.

UNGDOMSREDAKTIONEN HAR
BRUG FOR NYHEDER
KAN DU HJÆLPE?

22. oktober
klokken
19.00

Eksempler på Ungdomsredaktionens arbejde

Ungdomsredaktionens har efterhånden haft mange opgaver. (bilag 12)
På modstående side kan du se nogle af dem:
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Billetpris kr. 200
Bestil din billet på Ågård
efterskoles kontor:
tlf 75 55 31 33 eller post
@aagardefterskole.dk
Arrangør: Foreningssamarbejdet i
Ågård og Øster Starup

Ordinær
generalforsamling
TO RS DAG
D. 8 OK TO BER
KL . 1 9.30
I Ø SV N H AL L EN
S ES VI ?

Vi overholder
naturligvis
alle forholdsregler i
forhold til covid-19
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Link til videointerviews som er udarbejdet i Ungdomsredaktionen på bestilling:
Mini-interview med formanden for ØSVN hallen:
https://www.facebook.com/1700837036860419/videos/284181753022292
Interview med “Bonderøven”:
https://www.facebook.com/1700837036860419/videos/979790349172887
Du kan finde opslagene via Øssbylands facebookside: @ossbyland.

Indvielse af Ungdomsredaktionen

Ungdomsredaktionen blev medieprojektets “hjerte” og derfor skulle den ”highlightes” med en
kæmpe indvielsesreception ved opstart. De unge, som havde valgt ”Ungdomsredaktion” som deres
valgfag, blev inddraget i planlægningen af receptionen, der blev afholdt for skolens elever, lærere,
foreninger, øvrige institutioner og ikke mindst de kommunale politikere, som havde været aktører
og medspillere i vores medieprojekt.
Det blev en kæmpe succes med officielle taler, både fra redaktionen, projektgruppen og formanden fra det politiske udvalg (som i Vejle Kommune hedder Udvalget for Lokalsamfund og
Nærdemokrati), som ligeledes klippede den ”røde tråd” i konfetti-regn!
Der blev serveret bobler og snacks, og de unge var meget imponerede over den store
opmærksomhed og de fine gaver (især slik, chips og sodavand der blev nydt til efterfølgende
redaktionsmøder), som gæsterne havde med til Ungdomsredaktionen.
En journalist fra den lokale avis, Vejle Amts Folkeblad, deltog og skrev en flot artikel om projektet.

”For mit engagement i projektet har det været vigtigt, at der i
projektet har været udsigt til at kunne indkøbe et setup, som vi
forventer kan være driftsstabilt og af en kvalitet, der gør at der
ikke skal bruges uhensigtsmæssigt mange “frivillige timer” på
at holde det kørende fremad, for ikke at tale om den frustration
der kan ligge i, hvis tingene ikke virker optimalt.”
Palle Nielsen, medlem af projektgruppen

indvielse af
Fra den festlige
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tionen.

Ungdomsredak
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På de lokationer hvor infoskærmene hænger, er der mulighed for at bruge skærmene til intern
information til for eksempel pårørende, forældre, handlende, sportsudøvere osv. Disse lokationer
har vi valgt at holde kontingentfri, mod at levere strøm og internet til skærmene kvit og frit.

Digitale infoskærme, indendørs

Ved fordelingen af vores digitale infoskærme i lokalsamfundet, har vi valgt centrale placeringer,
hvor vi ved der kommer ”brugere/besøgende” i alle livsfaser så informationer rammer bredest
muligt. Det har resulteret i placering ved:
- børnehaven
- skolen
- Dagli’Brugsen
- hallen
- lokalt pizzaria
- plejecentret (i fælleshuset holdes der lokale møder og er et samlingssted for 65+)
(se bilag 13 med kort over placeringer)
En skærm er yderligere placeret i Ungdomsredaktionen, så de har mulighed for at se deres
opslag ”live”. Det er et af de læringsredskaber, Ungdomsredaktionen har til rådighed, da der er
stor forskel på at se layout på en mindre PC skærm og en 49” infoskærm, når ikke man er grafisk
uddannet.
.

Vi har fravalgt kommercielle reklamer på infoskærmene. Men det kan evt. være en finansieringsmulighed, hvis det ønskes. Vi har også fravalgt opslag fra VisitVejle, da vi opfatter det som støj og
det kan overskygge de lokale foreninger og institutioners arrangementer, som vi prioriterer højest.
Der er enighed om, at hvis der er arrangementer i andre lokalsamfund omkring os, der har
relevans, og vi får en forespørgsel derfra, så vil vi gerne samarbejde.
En decemberdag blev den første digitale infoskærm i vores lokale Dagli’Brugs aktiv. Det fejrede vi
med en reception i Brugsen, hvor vi fra kl. 15-18 serverede gløgg og godter til de handlende,
samtidig med at vi fortalte om vores nye digitale ”talerør” og Ungdomsredaktionen.

”Vi talte meget om, hvordan vi
kunne øge sammenhængskraften
i vores lokalområde. Kunne
vi skabe det med mere
kommunikation? Det er vi
simpelthen i mål med nu.”
Marianne Aas Thorsen, medlem af
projektgruppen og tilknyttet lokalrådet
vedr. kommunikation

Et eksempel på et af de lok
ale plakatskabe med masse
r af
opslag.

Plakatskabe, udendørs

De gamle og temmelig utilgængelige opslagsstandere i lokalsamfundet, var ikke velplacerede og
trængte til fornyelse.
domsredaktionens lokale,
Der er placeret en infoskærm i Ung
hvordan deres opslag ser
se,
så eleverne hurtigt og nemt kan
ge skærmen lodret,
hæn
at
t
ud. En detalje er, at vi har valg
ag.
opsl
A4
e
hvilket gør det nemt at publicer
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Vi lokaliserede og udvalgte derfor trafikale knudepunkter i vores lokalsamfund, hvor de nye
plakatskabe kunne placeres, primært synlige for gående og cyklister.
Vi havde et ønske om, at de nye plakatskabe var synlige fra mange vinkler, og derfor endte vi med
en ”3-kantet” profilløsning, med mulighed for opslag på 2 sider. Vi har fravalgt at skabene kan
låses, så alle frit kan tilgå dem med deres opslag. Dog har vi nytårssikring på.
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Landsbyhjørne i Ågård Dagli’Brugs

Den oprindelige idé var at indrette et hyggeligt “landsbyhjørne” i den lokale Dagli’Brugs, hvor
borgerne kunne spotte info om aktiviteter, nyheder, drikke en kop kaffe, få en snak og bytte en bog
i ”delebiblioteket”. Desværre blev vores ide ikke realiseret, fordi der var pladsmangel i Brugsen.
I stedet udviklede vi en ny ide: “Landsbyportalen”.
Omkring indgangspartiet fik vi opsat nogle lækre magnetiske metalplader, til ophæng af plakater og annoncer, samt plastholdere til flyers, visitkort og brochurer. Her i denne zone, hænger
også den digitale infoskærm. Det blev en god og funktionel løsning. Derudover sørgede vi for nye
opslagstavler ved flaskeautomaten i samme stil.

ONLINE KOMMUNIKATIONSPLATFORME
ossbyland.dk - lokalsamfundets webside

Overordnet fungerede hjemmesiden som en forholdsvis stationær informationscontainer for hele
lokalsamfundet - og det skulle den blive ved med. Den indbyggede kalender var et værktøj for
foreninger og institutioner i planlægning af deres aktiviteter. Men de fik ikke uploadet deres
aktiviteter - det var for “bøvlet” for dem, og svært at finde ud af, hvis ikke man var it-kyndig. Den
opgave kunne med stor fordel løftes af Ungdomsredaktionen.
Den eksisterende hjemmeside for vores lokalsamfund blev kigget efter i sømmene, i forhold til det
eksisterende indhold. Havde den de informationer som borgerne og eventuelle tilflyttere kunne
have interesse i? Og var informationerne opdaterede? Var der overflødig info? Så designet brugervenligt, enkelt og indbydende ud? Var det brugervenligt? Lå der flotte opdaterede fotos på siden,
der gav en god fornemmelse af et aktivt og positivt lokalsamfund? Opgaven omkring indhold på
hjemmesiden forbliver indtil videre i Voksenredaktionen. Der er ikke en forventning om, at der er
megen trafik på siden - det er flyttet til de sociale medier - men når en borger eller anden
nysgerrig klikker derind, skal det være informativt og opdateret.
En central og ny del af hjemmesiden er, at Ungdomsredaktionen har fået deres eget “menupunkt”,
hvorunder borgere, foreninger og institutioner bl.a. kan læse om hvilke opgaver de løser, finde
kontaktinfo og downloade bestillingssedlen til opgaver.

rtal i Dagli’Brugsen

po
Den lokale landsby
opslagstavle.

med infoskærm og

Facebookside

”Når jeg står i Brugsen og kigger på infoskærmen, så bliver jeg
så stolt og tænker wow, hvor får vi mange informationer ud og
hvor er det mangfoldigt. Det gør mig altså glad i låget.”
Birgitte Thuesen Holst, medlem af projektgruppen
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Hjemmesiden havde inden projektets opstart en søsterside på facebook: Øssbyland - fællesside for
Øster Starup, Ågård og Gravens. Den har udelukkende informativt indhold om og fra lokalsamfundet - dvs. ingen direkte kommercielle reklamer. Her er heller ingen efterlysninger af katte,
køb/salg eller andet snik-snak. Det er her du kan finde seriøse og oplysende info - altid.
Det var hurtigt klart, at Ungdomsredaktionen skulle være redaktører herpå, og findes der bedre
eksperter i sociale medier? Voksenredaktionen er naturligvis stadig tilknyttet, da der sendes en del
officiel info ud, som varetages i lokalrådet eller anden regi. Og her skal info også ud, når det sker...
ikke en uge efter. Men selve opslag om kommende aktiviteter, små videoberetninger om gode tiltag
og personinterviews mm. kan sagtens overlades til Ungdomsredaktionen under kyndig vejledning
af deres lærer Kristina.
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Instagramprofil

Der eksisterede ikke ved projektets opstart en Instagramprofil for Øssbyland. Men det kom de
unge selv med ønske om indenfor de første måneder - og det var hurtigt effektueret. Det er virkelig
et medie de kender ud og ind. Det smarte er, at når du opretter et facebookopslag, kan du lige
sætte et lille kryds for at opslaget også skal deles inde på Øssbyland instagramprofilen - da de to
platforme arbejder sammen. På instagram oplevede vi at få nogle nye lokale typer af følgere, end
de der var på facebook - en meget positiv effekt.
.

Indkøb af software til design af materialer

Ungdomsredaktionen lagde ud med at bruge Microsoft Powerpoint til grafisk layout, men skiftede
efter kort tid til en gratis version af onlineprogrammet ”Canva.com”, hvor de unge kunne udarbejde mange forskellige opslag ud fra “et hav” af skabeloner. Et meget intuitivt og brugervenligt
program. Vi har nu opgraderet til pro-version, da det giver de unge mere fleksibilitet og
muligheder i det grafiske arbejde. Det er en forholdsvis lille udgift.
Software til at publicere opslag på de digitale infoskærme er beskrevet i næste afsnit omkring
hardware udstyr, da det er del af en samlet digital løsning.

Indkøb af hardware udstyr til at producere og distribuere digitalt indhold

Hvilket udstyr skulle vi indkøbe og hvordan skulle det fungere med skolens lukkede netværk?
Det har krævet en del tid, at udvælge de rigtige løsninger.

”For mig har det været fantastisk at se, hvordan
medborgerskabet er vokset ind i de unge via
ungdomsredaktionen.”

Der var brug for en del teknisk udstyr, fordelt på to områder:
- Udstyr til produktion af digitalt indhold
- Udstyr til distribution af digitalt indhold

Marianne Aas Thorsen, medlem af projektgruppen og
tilknyttet lokalrådet vedr. kommunikation

Videoudstyret testes før inte

rviews.
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3 stk. bærbare PC’ere
3 stk. iPads
1 stk. projektor og lærred mm. (til redaktionen)
2 stk. DJI OSMO Pocket kamera’er
2 stk. Røde Wireless Go trådløse mikrofoner og modtagere.
2 stk. Røde knaphulsmikrofoner
Samt diverse tilbehør (Hovedtelefoner, forlængerledninger,
PowerBanks, div. Adaptere og kabler, etc.)
1 stk. ”rulleskab” med lås til opbevaring af udstyr

Udstyr til distribution af digitalt indhold

7 digitale infoskærme (afspiller og skærm)
Generelt har vi valgt skærme af typen: 49” Samsung PM49H, dog en enkelt 43” skærm af samme
type PM43H. Som afspillere har vi valgt SP-VM23 Oce Line fra ScreenPublisher.
Til de digitale infoskærme, ønskede vi et system der var:
- Fleksibelt
- Web administreret / cloud baseret
- Driftsstabilt
- Brugervenligt (for de der skal publicere opslag)
- Have mulighed for integrationer til eksternt indhold
- Mulighed for support fra leverandør
- Økonomisk bæredygtigt (årlig løbende drift inklusiv opsparing til udskiftning af evt. defekt
hardware eller udbygning). (Se bilag 14/udarbejdet kravbrev)
Vi søgte efter, hvad der fandtes af systemer på markedet, og inviterede 3 forskellige leverandører
ind til at præsentere deres løsning. Valget faldt på ScreenPublisher, som vi vurderede bedst kunne
opfylde vores ønsker og krav til et digitalt system. Vi valgte også at indkøbe deres afspillere, da
disse via et web-baseret system kunne styre ”tænd/sluk” tider på skærme og afspillere, samt
var optimeret til denne type drift. Disse afspillere havde desuden mulighed for såvel kablet som
trådløs forbindelse til internettet.
Vi havde fra start et ønske om, at få alt udstyr kablet på internettet, da dette er den mest stabile
måde at have driftssikre enheder kørende. I praksis har det dog vist sig mere besværligt at få
adgang til ”fremmede” netværk, så alle systemer er endt med at være trådløst forbundet via. WiFi,
med de risici, der er i dette.
Hvis I også vælger elektroniske skærme, der har behov for internetforbindelse, så skal det
overvejes, hvordan det skaffes, for eksempel via mobilt bredbånd, eller eventuelt via WiFi eller
kabel på stedet. Hvis der er tale om en større virksomhed eller et offentligt netværk, så har det
hjulpet os tidligt i processen at indlede en dialog med de netværksansvarlige for at aftale, hvordan
det er muligt at få adgang.

Medievognen som vi indkøb
te for at organisere alt det
tekniske materiel. Den er
kan køres frem og tilbage
på hjul og
mellem et sikkert rum på
skolen og ungdomsredaktion
en.

Det er en fordel at starte en god og konstruktiv dialog, med de IT-ansvarlige på de enkelte
lokationer for digitale infoskærme, så snart den fysiske placering er godkendt.
Alle infoskærme er, i vores løsning, placeret i opretstående position (højformat), da dette muliggør
en nem ”konvertering” af en typisk A4/A3 ”højformat plakat” til et digitalt opslag. Det gør det nemt
at få opslag på skærmene for Ungdomsredaktionen.

!

Anbefalinger:
- Opstil jeres krav til de tekniske systemer
- Invitér flere firmaer til at give deres bud, så I er sikre på at vælge det rigtige
- Sørg for at have folk med, som har de rette kompetencer til at vurdere systemet

Ved indkøb af så dyrt materiel, opstår der spørgsmål om forsikring. Vi har sikret os ved, at de
digitale infoskærme er bag ”lås og slå” på lokationerne.
Vi har indkøbt og indrettet en rullevogn, som vi kalder medievognen, hvor alt teknisk udstyr til
produktion er opbevaret. Når den ikke er i brug i Ungdomsredaktionen, står den i et aflåst rum på
skolen.
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TIL JER DER GERNE VIL GRIBE KONCEPTET
VIGTIGE BETRAGTNINGER OG RÅD
Hjælp fra frivillige

Vi har til praktiske opgaver fået rigtig god hjælp fra frivillige. De frivillige har hjulpet med at
opsætte både plakatskabe og digitale infoskærme. En lokal smed og tømrer hjalp til med opgaver,
der lå i deres regi.
Ved opstarten af valgfaget på skolen har projektgruppen også stillet sig selv og frivillige til
rådighed, så det blev en blød opstart, og der var personer nok til at hjælpe de unge. Projektgruppen har bidraget med at undervise elever og lærer i programmet ”Screenpublisher” (software
til infoskærmene), samt været koordinerende for deres reception.
Vi overvejer fremadrettet at finde en ældre it-kyndig person, der kunne være tilknyttet Ungdomsredaktionen som en slags hjælpelærer eller ressourceperson.

!

Anbefaling:
- For at kunne løfte projektet helt til slut og tage nogle opgaver fra projektgruppens skuldre, er det
en stor fordel at inddrage en håndfuld frivillige fra lokalsamfundet.

Samarbejdet med kommunen

Gennem hele projektet har vi haft et tæt og uvurderligt samarbejde med Vejle Kommune.
Lige fra vi præsenterede vores ide, har de motiveret og bakket os 100 % op i at fuldføre projektet,
og ydet både administrativ og politisk støtte.
Har vi i forløbet oplevet udfordringer omkring budgettet, har vi løst det i god dialog med Kommunen. De har også været meget lydhøre overfor, at det udstyr vi ønskede, skulle være af god kvalitet,
for at sikre en holdbar og driftssikker løsning.

!

Anbefaling:
- Vores erfaring er, at det er vigtigt at være tydelige og velforberedte, når der kommunikeres med
kommunen.

Ungdomsredaktionen i virk
elighedsnært interview ige
n, med grejet klar og
smilet på. Det kræver også
undervisning i fremtoning
og hvordan de unge
skal henvende sig til menne
sker.

“De elektroniske opslagstavler (skærme) har helt sikkert en positiv effekt på, at vi får vores
budskab om arrangementer ud”, siger han.

Hvad har foreningerne fået ud af det?

Vi har spurgt to foreninger om, hvordan de har oplevet at arbejde sammen med den lokale
Ungdomsredaktion.

Dog synes de, at forretningsgangen fra at de bestiller et opslag hos Ungdomsredaktionen og til det
er færdigt, har været meget lang tid, fordi eleverne kun har valgfaget en gang om ugen. Derfor vil
de gerne have en tidsplan for arbejdsgangen, så de kan indregne det i deres planlægning.

Henrik Jensen fra Ågård Frimenighed fortæller, at de har været meget glade for muligheden for at
få deres opslag op på alle platforme både online og offline.

“Vi har enkelte gange haft besøg af unge til et par arrangementer, hvor de laver en artikel til de
lokale medier efterfølgende. Det har været rigtig fint og givende”, siger han.
Også ØSVN IF (Øster Starup og Vester Nebel Idrætsforening) og Gymnastik synes, at det er blevet
lettere at komme ud de rigtige steder med et layout som er mere gennemtænkt og mere ensartet
og professionelt. De oplever dog også, at det er svært at være impulsiv med kommunikationen, da
redaktionen skal have opgaverne i god tid.
Lene Borum, der er formand for ØSVN IF og Gymnastik er glad for samarbejdet og
siger:
“Det er et rigtig godt initiativ, hvor jeg håber, de unge får en fornemmelse for, hvad der sker i de
mange foreninger, og hvad er der af foreninger i lokalsamfundet”.
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Det er også min fornemmelse, at de elsker den praksisnære undervisning, som nærmest er en
slags brobygning, hvor de har kontakt til de rigtige foreninger, som har bestilt et rigtigt produkt.
En af de unge sagde til mig en dag: ”Nu ved jeg pludselig, hvad der sker her i området”, og det
bliver jeg jo meget glad for at høre.

Lærernes tips:
1. ADGANGSKODER OG LINKS
Saml alle adgangskoder og webside-links på ét papir, som de unge mennesker altid kan låne hos
dig. Det kan hurtigt være en tidsrøver, hvis du som underviser skal rundt til alle grupper for at
hjælpe med at få logget på.
2. PRINT BESTILLINGSSEDLERNE UD
Skab dig et overblik over indkomne opgaver, inden undervisningen begynder. Lav en prioriteret
rækkefølge over, hvilke opgaver der haster mest. Sørg for at printe opgaverne ud - det er mere
overskueligt for eleverne at få ansvaret for en opgave, hvis de får et stykke papir i hånden, som de
kan vende tilbage til under arbejdet. En mundtlig besked er svær at huske.
afiske program
kat via det online gr

Udarbejdelse af pla
Canva.com.

Set fra lærerens vinkel

Den første valgfagsperiode med 17 elever startede medio januar 2020 - vi indviede Ungdomsredaktionen ultimo januar. Herefter gik det løs med stor interesse fra foreningerne, og vi havde mange
opgaver at tage fat på. Dette blev desværre bremset temmelig brat i marts på grund af COVID-19.
Heldigvis kunne vi igen starte op ultimo august 2020 med valgfaget. Der var igen en stor interesse
hos eleverne, og hele 19 elever valgte faget som førsteprioritet.
Siden august har vi serviceret foreningerne med plakater, opslag på de digitale infoskærme,
facebook-opslag mv. Efter nytår starter valgfaget sin tredje periode. En valgfagsperiode er pt. cirka
et halvt år, hvilket er en fordel for Ungdomsredaktionen. Det betyder, at der kun er udskiftning i
elevgruppen to gange om året. Undervurdér ikke den tid, det tager at samle op på opgaver, login,
grafisk oplæring, teknisk udstyr mm. når et nyt valgfagshold startes op. Heldigvis er der ofte
gengangere blandt eleverne, og de fungerer rigtig godt som “hjælpeassistenter”.
Min vurdering er derfor, at jo længere valgfagsperioden er, jo mere værdifuldt er det. Det giver
også mening, at eleverne har lidt længere tid til at finde ud af, hvor deres kompetencer ligger.
På den måde er vi kommet til at arbejde som en rigtig redaktion, hvor jeg som underviser
præsenterer opgaverne, og eleverne hver især byder ind i forhold til interesseområde og
kompetencer. Det kunne vel nærmest ikke være bedre.
I forhold til eleverne, så har de bogligt udfordrede haft glæde af at få en mikrofon i hånden og gå
ud og lave interviews, eller arbejde med det grafiske og kreative.

3. LÆR AF DE UNGE
Uanset hvor ung og teknisk funderet du tror, du er, så er de unge bare født med en iPad i måsen og de ved virkelig meget om AirDrop, Insta-stories og meget mere. Bonus: Det styrker tilmed de
unges faglige selvtillid, når de kan lære deres lærer noget. Win-win!
4. INDRET EN RIGTIG REDAKTION
I stedet for at bruge et ordinært klasselokale, kan det være en fordel at indrette et særligt lokale
på skolen til redaktionen, hvis det altså er muligt. Der sker noget med undervisningen, når den
rykker ind i et faglokale: “Nu er vi kommet ind i maskinrummet”. Herinde kan de unge få en anden
rolle, end de normalt har i klassen. “Herinde er jeg den person, der har styr på, at få kamera og
mikrofon til at spille”.
5. FIX ET LOGO (ILLUSTRATION HER: LOGO)
Sørg for at få lavet et logo til jeres Ungdomsredaktion. Brug logoet på alt det de unge producerer.
På den måde ved modtagerne, at det er unge mennesker, som øver sig i forskellige journalistiske
discipliner. Det giver en større overbærenhed i lokalsamfundet, hvis der skulle være mindre
fodfejl, og desuden vil de unge mennesker selv have en større opmærksomhed rettet mod de
lokale nyheder - det er trods alt dem selv, der har lavet dem!
6. ETIKETTE OG MÅLGRUPPER
Det lyder måske lidt støvet, men hvordan henvender de unge sig egentligt til en person, man gerne
vil interviewe? Hvilket sprog skal en plakat med en event for unge skrives i? Mine ungdomsreportere er kommet frem til at høflighed og venlighed er essentielt, når de skal tale med
mennesker. Et budskab kommer tydeligst frem, hvis der ikke er for mange ord. Og de kan stille
nogle andre spørgsmål til klassekammerater, end de kan til en ældre dame i Brugsen. Det er
vigtigt at sætte sig ind i sin målgruppe. Husk at tale med dem om det.
7. INVESTÉR I BRUGERVENLIG SOFTWARE
Et brugervenligt og intuitivt program til grafisk design gør det til en leg at lave flotte plakater.
Det giver også de unge succesoplevelser fra starten, at producere noget der ser professionelt ud,
hvilket i høj grad styrker motivationen og følelsen af ejerskab.
8. GIV DE UNGE ANSVAR
Stress ikke over at I ikke når ret meget i starten - det kommer! Fokusér i stedet på, at der skal
være god stemning og plads til at lave fejl. Motivation er alfa og omega hos de unge. Giv dem
ansvar - men vær deres støtte. Det er learning by doing hele vejen. Rigtig god fornøjelse!

26

27

!

Vi oplevede udfordringer på leveringstid ved den hardware, som vi bestilte hjem fra leverandører.

Anbefaling:
- Det har været afgørende for projektets hurtige succes, at Kristina, der står for Ungdomsredaktionen, er forankret lokalt. Hun ved normalt, hvad der foregår i lokalsamfundet, kender de
lokale aktører og kan ”lige skrive til Lone i Brugsen, om man må hænge julesokker op i år”.

Set fra skolen/ledelsens vinkel

Spørger man viceskoleleder Teddy Madsen, som gennem hele projektet, har været kontaktperson
til projektgruppen og Ungdomsredaktionen, så oplever han Ungdomsredaktionen som en gevinst
på alle måder.
- Det har været en stor gevinst for vores elever, som sprudler og har fået et engagement, som de
tager med sig til andre fag. De har vundet på flere parametre ved at få mere selvtillid og det
smitter af, siger han.

For løbende at fejre og markere vores projekt i lokalsamfundet, har vi arbejdet med milepæle. For
eksempel indvielse af Ungdomsredaktionen og indvielse af ”Landsbyportalen”. Det har givet virkelig god opmærksomhed på vores projekt og hele lokalsamfundet glæde og god energi.

!

Anbefalinger:
- Søg penge i god tid
- Sørg for at afsætte god tid af til de forskellige faser i projektet.

Projektbeskrivelse, gruppedannelse og forventningsafstemning

Vi var så heldige, at vi samtidig med vores begyndende tanker og ideer om et kommunikationsprojekt, deltog på et projektledelseskursus arrangeret af Vejle Kommune.

Da han oprindeligt sagde ja til projektet, efter et møde med projektgruppen, var det fordi han
følte, at skolen havde en social forpligtelse til at gå ind i samarbejdet. Samtidig tænkte han, at den
læring, som eleverne ville få i Ungdomsredaktionen også kunne bruges i andre fag.
I forhold til demokratiforståelse, medborgerskab og indsigt i lokalområdet siger han:
- Man kan jo godt have den illusion, at eleverne kender lokalområdet rigtig godt, men det tror jeg
egentlig ikke, de gør. Så jeg er helt sikker på, at de gennem arbejdet i Ungdomsredaktionen har
fået et større kendskab til det sted, de bor.

Her fik vi præsenteret en model for, hvordan vi kunne gennemarbejde vores projekt og udarbejde
en projektbeskrivelse. Det var til stor hjælp.
Den endelige projektgruppe blev dannet på baggrund af, hvilke kompetencer vi havde brug for:
it-kyndig, praktiker, kommunikations og medie-erfaring, lokal ildsjæl, undervisningserfaring,
tovholdererfaring, eventerfaring.

Det mest konkrete udbytte han oplever, er dog det engagement, som eleverne udviser og som
forplanter sig til de andre fag.

Da holdet var sat, fik vi forventningsafstemt opgaver og roller i gruppen. Det viste sig, at have stor
værdi i det langstrakte projekt. Herefter blev hele projektet diskuteret godt og grundigt igennem,
for at blive helt skarpe på, hvad vi egentlig ville.

Lutter kærlighed fra lokalsamfundet

Projektbeskrivelsen som vi kvalificerede på møderne, var et godt “tov” at holde i:
- grundigt overblik over hele projektet
- en detaljeret tidsplan (+ kommunikations-tidsplan)
- et budget

Helt fra den spæde begyndelse, var der stor interesse for og opbakning til de unge menneskers
arbejde i Ungdomsredaktionen.
Ved vores indvielse i januar 2020 var der et stort fremmøde, ikke mindst fra lokalsamfundets
forskellige foreninger. Efterfølgende fik vi travlt, da der kom mange bestillinger i mailboksen. De
unge blev kastet ud i at producere tekster, plakater og opslag - og der blev begået småfejl. Men vi
oplevede kun positive tilbagemeldinger, selv i mails, hvor der skulle ændres nogle ting i det
færdige produkt.
Når vi har været repræsenteret ved arrangementer i området, for eksempel ved foredrag, har
der været mange interesserede, som har stillet spørgsmål og generelt rost de unges arbejde og
engagement.
På Facebooksiden “Øssbyland”, som er Ungdomsredaktionens primære sociale medie platform,
bliver der delt, liket og kommenteret i stor stil, især når der kommer opslag, som tydeligt er
angivet som “produceret af Ungdomsredaktionen”.

I bilag 16 kan I se, hvordan vi beskrev projektets delelementer.

!

Anbefalinger:
- Vær omhyggelig med projektbeskrivelsen, tidsplan og budget
- Sammensæt projektgruppen med forskellige kompetencer
- Afstem forventninger i gruppen
- Hav gensidig respekt for hinandens arbejdsliv/privatliv - og at det er forskelligt fra person til
person, hvornår der kan lægges meget og lidt arbejde i projektet.

Ekstern kommunikationsrådgiver tilknyttet

Vores erfaring er, at nogle af de unge, som måske ”larmer lidt”, er blevet en del af lokalsamfundet
på en anden måde nu. Samtidig oplever de unge, at deres produkter giver værdi til lokalsamfundet,
og nyder at blive livligt kvitteret med kærlighed, likes, delinger, kommentarer, skulderklap både
online og i virkeligheden. En dejlig oplevelse for alle parter!

Kursuslederen fra projektlederkurset, Jeanette Lund Houe, inspirerede os så meget, at vi
besluttede at få hende koblet på projektet som ekstern sparringspartner. Hun har en baggrund
som journalist og kommunikationsrådgiver, og er ekspert i udvikling af lokalsamfund. Det lykkedes
og har været en stor gevinst for vores projektforløb.
Hun har løbende sparret med os i udvikling og kvalificering af projektet, og det har været helt
uvurderligt for os undervejs.

Tidsplan og milepæle

Præsentation af projektgruppen og lærer Kristina Kjær Blaaberg

Ved starten af projektet udarbejdede vi en tidsplan. Den blev løbende justeret, så vi ikke forcerede
noget, der kunne udmønte sig i uhensigtsmæssig kommunikation eller dårlige løsninger (eller
projektgruppen kunne miste pusten ved). (se bilag 15)

Projektgruppen er en arbejdsgruppe under lokalrådet og er sammensat af en række ildsjæle, med
hver sine kompetencer. Her præsenterer vi os selv og vores rolle i projektet:

Vær opmærksom på behandlingstid ved ansøgninger om midler, så I ikke bliver forsinket.
Indlæg evt. ekstra tid.
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ELSE IVERSEN
Jeg bor i Gravens sammen med Bjarne. Vi er begge aktive i forskellige foreninger i lokalområdet.
Jeg er 68 år og gik på pension efter godt 40 år som sygeplejerske for 4 år siden. For 10 år siden
kom jeg med i Lokalrådet og de seneste 6 år som formand. Jeg har stået i spidsen for forskellige
projekter i Lokalrådet.
Elses rolle har været: tovholder i projektet, formidler, projektkoordinator, lobbyist, netværk, økonomi.
MARIANNE AAS THORSEN
Jeg bor i Ågård med familie, hund og hus, 50 år. Jeg er uddannet grafisk designer – og har
arbejdet som efterskolelærer, produktionsskolelærer, eventkoordinator og idrætssekretær i DGI,
og nu ungkirke-kulturmedarbejder i Folkekirken. I det frivillige foreningsliv har jeg i rigtig mange
år været aktiv som udøver, instruktør og bestyrelsesmedlem primært inden for gymnastik og
ungemålgruppen - og bliver ved til jeg ikke kan mere. Senest er det lokalrådsarbejdet jeg støtter
adhoc, bl.a. via kommunikationsprojektet.
Mariannes rolle har været: idemager, pennefører, projektkoordinator, kvalificerende, formidler, underviser, drifter/voksenredaktion.

Vi kommer gerne og fortæller om vores rejse igennem
hele projektet. Kontakt os her: Else Iversen, formand for
lokalrådet og projektgruppen: else.iversen1@gmail.com

BIRGITTE THUESEN HOLST
Jeg bor i Ågård i hus med stor have sammen med min mand og sidste hjemmeboende søn. At
involvere sig i det samfund man bor i, er en værdi jeg har med fra mit ophav. Har i de 20 år, vi har
boet i Ågård, været aktiv i foreningsarbejdet - dels som bestyrelsesmedlem i idrætsforeningens
gymnastikafdeling, dels som aktiv adhoc i Ågård Frimenighed og i Ågård Naturlaug. Jeg elsker at
tænke anderledes og kreativt og få ideen til at blive til virkelig - gerne i et dynamisk samarbejde
med andre. I mit arbejdsliv er jeg operationssygeplejerske på Kolding Sygehus.
Birgittes rolle har været: idemager, pennefører, eventkoordinator, kvalificerende, udførende (hands on),
formidler.
JAN HYLDGAARD
Jeg er opvokset i Rødovre. Efter ophold i Grønland flyttede jeg i 1986 sammen med min kone til
egnen her. Jeg var medlem af skolebestyrelsen, da vores børn gik på Ø. Starup Skole. Jeg er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, og har i 27 år arbejdet på tekniske skoler som underviser.
Desuden med efteruddannelseskurser inden for byggeri bl.a. på Færøerne og i Grønland. I dag er
jeg på efterløn og har dermed tid til at trave de mange stiruter i lokalområdet tyndt. For snart tre
år siden blev jeg valgt ind i lokalrådet.
Jans rolle har været: praktiker, kvalificerende, struktur, økonomi, undervisningserfaring.
PALLE E. NIELSEN
Jeg er 47 år og har 2 piger på hhv. 11 og 14 år sammen med Gitte. Vi flyttede til Ågård i 2008 og
er begge aktive i div. foreninger - for mit vedkommende bl.a. i hal, spejder, idrætsforening og nu
lokalråd - primært som ad hoc tilknytning. En gang om ugen er jeg “forældre hjælper” for et 4. - 5.
kl. spring gymnastikhold. Det er utroligt givende at hjælpe børnene til at få succesoplevelser ved
at overvinde deres grænse og få dem til at se at de kan mere end de selv tror. Jeg er uddannet
økonom, men har i cirka 20 år været ansat på Syddansk Universitet i deres IT afdeling, hvilket også
ofte gør at det ligger naturligt at opgaverne i div. foreninger typisk er af IT teknisk karakter, men
dog ikke udelukkende.
Palles rolle har været: it og teknik-kyndige, idemager, økonomi, praktiker, kvalificerende, drifter/voksenredaktion.
KRISTINA KJÆR BLAABERG (LÆRER)
Jeg er årgang 1989 og bor i Ågård. Min uddannelsesmæssige baggrund er, at jeg har to
uddannelser; folkeskolelærer med linjefag i dansk og engelsk, og så er jeg også markedsføringsøkonom. Jeg har været ansat på Øster Starup skole siden 2019. Ud over Ungdomsredaktionen, underviser jeg i almindelige skolefag, arbejder pt. på at få en ”Spireredaktion” med
elever fra mellemtrinnet op at køre, og så er jeg koordinator for UNICEF Rettighedsråd. Derudover
har jeg været aktiv som instruktør i fitnessafdelingen i vores lokale idrætsforening siden 2003.
Kristinas rolle er undervisning i Ungdomsredaktionen og adhoc kvalificerende support til projektgruppen og projektet generelt.
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BILAG
Alle bilag kan ses i fuld længde på vores hjemmeside: ossbyland.dk under Ungdomsredaktionen.

BILAG 1. Borgerundersøgelsen

BILAG 5. Oprindeligt budget

BILAG 8. Bilag med oversigt over
foreningernes kontingent

BILAG 3. Samarbejdsaftalen mellem
Øster Starup Skole og Lokalrådet

BILAG 6. Regnskab pr. november

BILAG 9. Brev til foreningerne om kontingent

BILAG 2. Brev til Øster Starup Skole

BILAG 4. Invitation til foreninger og
institutioner om informationsmøde

BILAG 7. Driftsbudget
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BILAG 10. Fakturaskabelon

BILAG 12. Eksempel på
Ungdomsredaktionens opgaver

BILAG 14. Kravbrev om
digitale infoskærme

BILAG 16. Projektbeskrivelse

BILAG 11. Bestillingssedlen

BILAG 15. Tidsplan

BILAG 13. Kort over placeringer af
infoskærme og opslagskasser
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