
Et moderne byggeprojekt er et krydsfelt, hvor 
borgere og bygherre møder en lang række 
eksperter, med meget forskellige fokusom-
råder. Og det er altafgørende for succesen af 
projektet, at samarbejdet og kommunikationen 
håndteres, så disse opleves tillidsfuldt og 
konstruktivt.

BEBOERINVOLVERING OG
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FAG

DEN GODE BYGGEOPLEVELSE:
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ENGAGERENDE WORKSHOPS MED 
KONKRETE RESULTATER
Vi tilbyder skræddersyede workshops, der 
engagerer deltagerne i veldefinerede spørgs- 
mål, som har værdi for projektet. Uanset om vi 
arbejder med borgere i et socialt boligbyggeri 
eller et hold af fagprofessionelle på et anlægs- 
projekt, anvender vi teknikker som inviterer 
til og understøtter aktiv deltagelse. Vi sørger 
også for at dokumentere workshoppens resul-
tater på en måde som er effektiv, inspirerende 
og let at anvende efterfølgende.

Vi skrædder-
syr workshops 
så de matcher 
jeres DNA og 
strategiske mål

“
”
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Opstartsworkshop

VI STØTTER SAMARBEJDET 
MELLEM BYGHERRE, BRUGERE OG LEVERANDØRER

Afslutningsworkshop

Midtvejsworkshop

I formulerer et sæt retningslinier for projektet, som I løbende 
kan styre efter
I lytter til hinandens behov og identificerer praktiske foranstalt-
ninger som imødekommer disse
I får kigget hinanden i øjnene og talt om samarbejdsformer og 
konflikthåndtering i en proaktiv ånd.

I evaluerer virkeligheden op imod de målsætninger I formulere-
de på opstartsworkshoppen
I identificerer konkrete tiltag, der adresserer eventuelle uover-
ensstemmelser
I evaluerer måden I samarbejder og håndterer konflikter på. 
Hvis der er et behov, identificerer I områder, hvor I kan justere 
praksis.

I evaluerer virkeligheden op mod målsætningerne for pro-
jektet
I gennemgår og diskuterer problemer, der er opstået undervejs 
og formulerer nogle generelle retningslinier for, hvordan lignende 
situationer kan forebygges en anden gang
I identificerer praksisser og processer som har fungeret, og I 
dokumenterer dem så de kan anvendes i fremtidige projekter.

Er formålet at sikre tillid, løbende god dialog og samarbejde mellem bygherre og 
leverandører kunne indholdet for eksempel se sådan ud: 

Eksempel:

Det er svært at nå frem, hvis man ikke ved, hvor man vil hen. Derfor starter vi 
sammen med jer at identificere formålet med workshoppen, inden vi skrædder-
syr et program, som kan føre jer i mål.
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Med baggrund i hhv. produktudvikling og landskabs- 
design trækker vi på metoder og erfaringer fra såvel 
ingeniør- som arkitekturorienterede fag. 
Vi ved med andre ord, hvad man skal lytte efter i samar-
bejds- og brugerinddragelsesprocesser, og hvad man 
bør overlade til lovgivning og eksperter.

KRISTINE M. HERLUF Cand.Arch. MAA
Kristine Møller Herluf  er arkitektonisk planlægger 
med praktisk erfaring i det landskabsfaglige. 
Hun har specialiseret sig i indretning af udendørs 
lege- og bevægelsesmiljøer i samarbejde med 
kommuner, legepladsproducenter og foreninger, 
og projekterne tager ofte deres afsæt i grundige 
inddragelsesprocesser med brugere, bygherre og 
producenter. 
Som tidligere sagsarkitekt på tegnestuer og i kom-
mune forstår hun vigtigheden af konstruktive sa-
marbejder på tværs af fagområder. Og som særlig 
rådgiver har Kristine fokus på at fremhæve alle 
kvaliteter og ønsker, som tilfører værdi og nuance til 
det fremtidige anlægsprojekt.

MIE NØRGAARD, Ph.D.
Mie Nørgaard er forsker med speciale i innovation, 
kreativitet og brugerinddragelse. 
Hun har i over 12 år hjulpet virksomheder i bl.a. 
byggesektoren med en systematisk og engagerende 
tilgang til medarbejderinddragelse, videndeling og 
samarbejdskultur. 
Hun kombinerer ny hjerneforskning med design-
sketching og storytelling til at støtte engagement og 
skabe kommunikationsmateriale, der rækker ud over 
de enkelte workshops.

VI SAMARBEJDER SELV PÅ TVÆRS AF FAG

+45 29929090
mie@mienoergaard.dk

+45 20370792
HERLUF.LandskabogLeg@gmail.com

Vi ved hvordan 
man oversætter 
diffuse ønsker til 
noget som kan 
anvendes i den 
videre proces

“

”
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Det koster energi, faglighed og erfaring at lave god 
brugerinddragelse. 

Når I lader os designe og eksekvere jeres brugerind-
dragelsesforløb så sparer I i omegnen af 200 timer på 
selv at skulle planlægge, udføre, analysere og doku-
mentere resultaterne af aktiviteterne. 

Samtidig får i den ro i maven det giver, at have to er-
farne specialister bag rorpinden, og vished for, at vi 
skræddersyr forløbet med netop jeres strategiske mål 
for øje. 

HVAD FÅR I UD AF INVESTERINGEN?

HVAD KOSTER DET?
Et forløb som det beskrevet på side 2 koster 75.000 kr. 
eks moms.
 
Investeringen inkluderer bl.a. al originalmateriale som 
produceres undervejs samt professionelle digitale 
kopier, lige til at bruge i det videre samarbejde. 

...eller hvis du vil høre 
mere om professionel 
brugerinddragelse i byg-
geri:

Kristine Herluf: 2037 0792
Mie Nørgaard: 2992 9090

Ring efter en 
produktprøve...“

”


