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Kære Læser!
Vi håber alle har haft en god sommer.
Inden sommerferien inviterede vi til en række temamøder om forskellige emner, der skulle
bruges som input til det videre arbejde med projektet. Desværre fik vi ikke ret mange tilmeldinger, og derfor besluttede vi at aflyse møderne, og gribe det videre arbejde med
emnerne an på en anden måde.
Projektgruppen vil de kommende par måneder arbejde med de valgte temaer med henblik
på at kvalificere vores oplæg til brugerdialog. Vi tror, at grunden til den manglende interesse for at deltage i temamøderne var en kombination af tidspunktet lige før og efter
sommerferien og at vores oplæg var for ukonkrete. Det vil vi prøve at gøre bedre.
Vi vil hente inspiration fra andre kommuner og inddrage forskellige ressourcepersoner,
bl.a. de oplægsholdere vi havde fundet til temamøderne.
Resultatet af efterårets arbejde vil vi præsentere på en workshop
den 7. november kl. 13-16, hvor alle interesserede er meget velkomne. Sæt X i kalenderen. Vi håber på stor og bred deltagelse fra alle tilbud og institutioner.
Desuden vil vi på forskellig vis kontakte de af jer direkte, som på Kick-Off mødet eller senere har vist interesse for de forskellige temaer og få jeres input til det videre arbejde.
Venlig hilsen Projektgruppen

Aktiviteter i efteråret 2012
September-oktober:
Projektgruppen og de tekniske rådgivere arbejder med det overordnede, værdibaserede
program og med byggetekniske undersøgelser. I den forbindelse kontakter vi jer direkte for
at aftale besøg af teknikerne
7. November kl. 13-16:
Åben tværfaglig Workshop i festsalen på Bank Mikkelsensvej for alle interesserede. Projektgruppen præsenterer resultatet af efterårets arbejde for at få jeres kommentarer og input. (Mere om tilmelding senere)
December:
Oplæg til værdibaseret program og plan for det videre arbejde forelægges i styregruppen

TEMAER FOR DET VÆRDIBASEREDE PROGRAM

∗ Velfærdsteknologi og kommunikation
∗ Bygningernes betydning for fysisk tilgængelighed og menneskers
adfærd

∗
∗
∗
∗

Inklusion og fællesskab
Specialisering kontra fleksibilitet?
Arbejdsplads og hjemlighed
Bæredygtighed
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