Program og evaluering til Samvirkets introdag d. 13.
september 2022
Program for dagen
Programmet starter og slutter i Information Vest (Tinesvej 31, 8220 Brabrand).
9.00 – Velkomst
9.10 – Klaus Hvegholm fra Lokalpolitiet fortæller om lokalpolitiet
9.30 – Louise Buch Viftrup fortæller om Den boligsociale helhedsplan
9.50 – Sara Allermann Kruse fra Borgmesterens afdeling fortæller om Den fysiske helhedsplan
10.10 – Afgang til besøgssteder
12.00 – Frokost i Information Vest
12.25 – Evaluering på formiddagens besøg
14.15 – Grupperne returnerer til Information Vest
14.20 – Medlem af styregruppen/sekretariatet introducerer til Samvirket og områdets historie
14.40 – Fælles opsamling og evaluering af dagen
15.00 – Afslutning

Besøgssteder
Tidspunkt
10.30 – 11.00

11.15 – 11.45

12.00 – 12.25
13.00 – 13.30

13.45 – 14.15

Gruppe 1
Livsværkstederne
(I City Vest på etagen
over Føtex)
Klubberne i Gellerup
(Karen Blixens
Boulevard 47 B‐C)
Frokost
GAF
(Karen Blixens
Boulevard 23)
Sports‐ og kulturcampus
(Karen Blixens
Boulevard 23)

Gruppe 2
Globus1 & Folkesundhed
(Globus1, Gudrunsvej 3A)

Gruppe 3
Klubberne i Toveshøj
(Janesvej 4)

Familiecentret
(Karen Blixens Boulevard 7)

Gellerup Kirke
(Gudrunsvej 88)

Frokost
Gellerup Højskole
(Gudrunsvej 82)

Frokost
Sports‐ og kulturcampus
(Karen Blixens Boulevard 23)

Opgang til opgang
(Gudrunsvej 78)

Information Vest
(Tinesvej 31)

Der var 15 deltagere på introdagen.

Input fra deltagerne til evaluering af dagen
Det er inspirerende at komme ud og se hos de andre aktører, i forhold til at arbejde mere tværfagligt hos os
selv. Vi kan lære meget af hinanden. Inspiration til at se muligheder. Besøgsstederne må gerne målrette
deres oplæg til de deltagere der kommer, så de kan fortælle lidt mere om hvad vi kan bruge dem til? Det er
en dag der åbner døre for andre tilbud og institutioner i området. Fantastisk dag der giver meget ny viden
og nye kontakter. Der er meget tomt alle steder i området. Dejligt at blive bekræftet i det engagement der
er overalt og hvor meget man alle steder går op i at skabe en bedre fremtid for området og beboerne. Folk
har aktivt valgt at være her. Er vi gode nok til at dele vores erfaringer, også med omverdenen?
Fungerer godt at evaluere sammen undervejs og dele oplevelser fra besøgsstederne. Godt at grupperne var
fleksible så man kunne vælge efter behov og ønsker, men det skal kommunikeres ud til besøgsstederne
hvor mange man kan forvente der kommer. Vil være godt hvis man kan komme med på introdagen, også
selv om man ikke er ny i området. Giver stadig god værdi at komme med, selv om man har været her i
længere tid. Kan Samvirket være et sted hvor man tager bekymringer for udviklingen i området op?

