
Capacity Building 

Netværksmøde d. 07.12.17 

Planlægningsgruppe:  

Anders Boisen MTM, Rose Maria Zainali-Gill BA og Mette Soelberg MSO 

Johanne Entwistle og Anne Grønlund CFIA 

 

 

Program 

08.30 – 09.00 Dørene er åbne for ankomst og morgenmad 

09.00 – 09.05 Velkomst, program og sidste nyt fra CFIA 

09.05 – 09.20 Networking og check-in - Bordet rundt 

Hvem er du? Hvad er du optaget af lige nu? Hvad er din erfaring med at vi som ”system” 
lærer af brugerne/borgerne? - hvordan kan det være berigende eller udfordrende?  

09.20 – 10.15 Capacity Building - Oplæg v. Julie Borup Jensen, Lektor ved Aalborg Universit et 

Julie indleder med en introduktion til begrebet Capacity Building. Hvor kommer det fra? Hvad 

dækker det over? Hvorfor er det landet i kommunerne og hvad kan vi egentlig bruge det til, i 

en kommunal kontekst?  

10.15 – 10.30 Pause 

10.30 – 11.10 Præsentation af cases  

Ungenetværket ”Ung i Systemet” 

John Liholm, og to unge fra netværket, fortæller om deres erfaringer med at…  

Ung i systemet er et helt nyt netværk af unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i 

Aarhus kommune. I netværket ønsker vi gennem personlig erfaring og engagement at sætte 

fokus på, hvad unge med funktionsnedsættelser kan bidrage med og hvordan vi alle kan være 
med til at gøre Aarhus til en bedre by for alle.  

Der skal byfortættes langs Skanderborgvej. I den forbindelse er det blevet besluttet, at den 

fremtidige udvikling af byrummet skal tage udgangspunkt i resultaterne fra en 

borgerinddragende proces. Det indebærer, at Aarhus Kommune vil udvikle og igangsætte et 

borgerinddragende forløb, hvor områdets mange forskellige typer interessenter interviewes 

og inviteres til workshops. Her skal de samarbejde om at kvalificere de mere generelle 

politiske prioriter omkring byfortætning ift. interessenternes egne behov og synspunkter 
omkring, hvordan området udvikles bedst muligt.  

11.10 – 11.30 Fortsættelse af oplæg om Capacity Building v. Julie Borup Jensen 

Julie slutter dagens tema af, med en opsamling på de præsenterede cases ud fra et Capacity 

Building perspektiv og fortæller om Capacity Building i relation til andre store fokusområder 
som innovation, samskabelse og relationel kapacitet.  

11.30 – 11.45 Spørgsmål og dialog i plenum 



Vi stiller spørgsmål og vender dagens input i plenum, sammen med alle oplægsholdere.  

11.45 – 12.00 Afrunding og fælles refleksion 

Vi siger tak for i dag, og runder netværksmødet af, med fælles refleksion.  

Hvad er den vigtigste pointe og største inspiration, vi hver især tager med os fra dagen?  

 

 

 

 

 


