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BOLIGSOCIALT  LAB:  
KOBLINGEN AF GRØN OG  
SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Center for Boligsocial Udvikling inviterer til en eftermiddag med vidensdeling og gode eksempler på, 

hvordan kommuner, boligorganisationer, helhedsplaner, NGO’er og socialøkonomiske virksomheder 

arbejder med at integrere klimamæssig og social bæredygtighed i udsatte boligområder.

Aktiv inddragelse af beboerne og opbygning af viden om bæredygtighed udgør en væsentlig del af løsningen 

for at indfri de politiske forventninger til grøn omstilling. Derfor inviterer CFBU til boligsocial lab, hvor fokus  

bliver at udbrede de gode erfaringer fra feltet med oplæg fra Michael Hedegaard fra Urbanplanen og antropo-

logerne Quentin Gausset og Simon Lex, der vil præsentere deres forskning om grønne fællesskaber i Danmark.

 

MÅLGRUPPE

Den boligsociale lab henvender sig til projekt- 

ledere og medarbejdere fra helhedsplaner, bolig-

organisationer, kommuner og NGO'er, der arbejder 

med eller har interesse i at koble social og grøn 

bæredygtighed i udsatte boligområder. 

TID OG STED 

Torsdag den 19. november 2020 

Kl. 13:00 - 14:00 

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte 

får tilsendt link til Zoom inden arrangementet.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Send din tilmelding til Nikoline 

Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og e-mail på 

alle deltagere senest onsdag d. 17. november 2020. 

Spørgsmål kan rettes til Anne Maria Foldgast 

amf@cfbu.dk
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PROGRAM

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP  

Når du tilmelder dig vores workshops registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse 

oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en bekræftelse på deltagelse, for at kunne tilrettelægge 

workshoppen samt sende matriale til dig.

Torsdag den 19. november 2020

13.00 - 13.10: Velkomst og oplæg om inspirationskatalog 
   ved chefkonsulent Anne Maria Foldgast, CFBU

13.10 - 13.30: Fællesskaber og bæredygtighed ved antropolog Simon Lex og  
   antropolog Quentin Gausset
   Hvad motiverer individer for at indgå i et grøn fællesskab, og hvad  
   er individernes udbytte? Hvilke potentialer er der for at bruge  
   grønne fællesskaber som social løftestang 

13.35 - 13.50: Urbanplanen ved sekretariatsleder Michael Hedegaard
   Præsentationen af indsatsen og helhedsplanens rolle
   Potentialerne i at koble det sociale arbejde med grøn bære-
   dygtighed

13.55 - 14.00:  Tak for i dag 

* Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne mellem hvert oplæg 


