
Tema/ide: Hvordan får vi involveret de udsatte grupper i borgerdialog? 

Gruppe 1 

 

Organisationer og netværksgrupper 

Pårørende  

Gensidig respekt 

Ikke skrankepaver 

 

Svar/ opfølgning  

 

Uddanne medarbejderne  

Hvad har man gjort tidligere? 

Strategi for socialt sårbare (lavet i 2016) - se hvad der er lavet tidligere. 

 

Gruppe 2 

 

Ensomme 

Besøg/ interview - individuel, ikke gruppe 

Interesseorganisationer 

Udnytte eksisterende netværk (skole, plejehjem mm)  

Undgå kastebold i systemer 

Cases/ vidensdeling  - forebyggelse så sager/personer ikke tabes 

“Rejsehold” 

Mentorer  

 

Gruppe 3 

 

Medarbejdere få fat i dem 

Pårørende  

Digital hjemmehjælper - løse NemID  

Tillid  

Sprog som kan forstås - kommunikation  

 

 

Tema/ide: Borgerpanel  

Det er vigtigt at overveje sammensætningen af panelet. 

Hvem vælger emnerne, der sendes ud? 

Er borgerdialogen i form af borgerpanel 'lyttende' nok, eller er der fare for, at den bliver 

overfladisk. 

Det er vigtigt med feedback tilbagemelding til borgerne - ellers bliver det en død sild. 

Kan man lave en drop Down menu, så man skal angive geografisk område ved besvarelse. 

Alt egner sig ikke til borgerpanel - vi talte om, at borgerpanelet er en del af en palette for 

borgerdialog  



Vi når måske nogen, som ikke kommer til fysiske borgermøder.  

Borgeren skal ind så tidligt som muligt i processen 

Skal vi målrette borgerpanel fra sag til sag, så det ikke er alle borgere ex. 

Vi skal forventningsafstemme forud for...når du svarer på det sker der..... 

Panelet kam have en social slagside - vi når ikke de udsatte - de ældre? 

Borgerpanelet kan ikke stå alene. 

Hvordan vil vi omsætte og bruge de data, vi får. 

Lav interessegrupper man melder sig til det man interesserer sig for - jeg vil gerne høres om... 

Vi skal vise, at vi har hørt borgerne - feedback kan være et kort recap på svar. 

Borgerpanel som en start til at gå et spadestik dybere med en anden form for borgerdialog. 

 

Tema/ide: 

Input til fælles arrangementer på tværs i kommunen 

1. runde: 

Helle oplyser, at der ifm. borgermillionen kom mange forslag til fælles arrangementer. 

Fornemmelsen er, at der sker rigtig mange ting alle steder i kommunen. Referencegruppe 

oplyser, at der på et tidspunkt har været en fælles foreningsdag: 

- Stenløsehal 

- foreningerne var der og præsenterede sig selv 

- Helle foreslår, at en årlig foreningsdag men at det afholdes i de gamle kommune byer og 

derfor flytter lokation. De enkelte steder skal derfor kun stå for en foreningsdag hvert 3. år. 

Vi skal huske at være klare omkring, hvad et sådan fælles arrangement skal bruges til. 

Umiddelbart er der ikke brug for et stort fælles arrangement. 

2. runde: 

Generelt er opfattelsen, at der i kommunen er meget aktive borgere. 

Hvor findes information om eksisterende arrangementer? 

- kultunaut? står alle arrangementer her? 

- vores Egedal 

Ingen savner et stort tværgående arrangement, men der kunne være en bedre platform ift. 

rekruttering af frivillige 

UngEgedal/Egedal musikskole - laver de årlige arrangementer for unge? 

Smørum by night - virksomheder, foreninger, UngEgedal deltager og holder åbent hus. 

Arrangementet fremhæves som vellykket 



Måske et høstmarked? findes det allerede? 

 

3. runde: 

Der sker allerede meget i kommunen eks.: 

- Svenskeslaget i Smørum 

- historisk - Ølstykke mølle 

Der er mangel på god kommunikation og annoncering af arrangementer, for få har et overblik 

over, hvad der sker. Kommunikation på tværs og til alle. Mere synlighed. 

● Frederiksborg amts avis er gode til at skrive, hvad der sker 

● lokal avisen kommer for sent - de er ikke på forkant, tingene har fundet sted, når avisen 

lander. 

● Facebook 

- Et større arrangement skal have et tydeligt fokus eks. musik, natur eller andet 

- Kan godt se at der kan være opbakning til foreningsdag som en messe med oplæg, 

koncerter, paneldebat. Det skal her være muligt at netværke, så foreningerne kan 

lære hinanden at kende og derigennem styrke deres arbejde og evt. samarbejde. 

- Ølstykke for alle fremhæves 

- der er ikke umiddelbart et stort behov for et tværgående arrangement 

 

Tema/ide: 

Bydelsråd eller bydelslaug: 

• Seniorer skal unddrages  

• Idrætten som væsentlig medspiller  

• Hvilken rolle spiller eliteidrætten  

• Folkeoplysningsudvalget skal inddrages i forhold til lokaler og repræsentation  

• Kan vi inddrage EIF?  

• Kan man etablere en overbygning på grundejerforeningerne i kommunen 

 

Desuden skal vi kigge på følgende: 

Hvordan forestiller vi geografien og demografien i forhold til bydelsråd/laug. 

Hvilke erfaringer har man i de eksisterende landsbylaug. 

  

 



Tema/ide: Ungeinddragelse 

Generelt var gennemsnitsalderen ret høj og ideerne få. Der var en vilje og et ønske om 

ungeinddragelse, men det var svært at komme på de gode forslag. 

Vi har: 

● Kælderen - Stenløse Kulturhus 

● Ung Egedal 

● SSP 

● Fire ungehuse med åbent 17-21 

 

Vi mangler/forslag: 

● Et ungeråd 

● En app - måske en fælles platform 

● Vi mangler noget til dem nede foran Aldi - dem de andre ikke må lege med 

● De bør mødes der hvor de er, lade dem lave hvad de gerne vil - knallertværksted 

● De ødelægger og raserer områder (skoler, børnehaver, fodboldklubber, 

spejderhytter), men hvordan får vi dem til at stoppe, hvordan får vi dem i tale, så vi 

kan møde dem i deres ønsker, det vi mangler 

● Give dem et sted de selv kan holde gående, evt. med voksende der ikke er 

dømmende. 

 

Ungeråd 

● Vi skal ud der hvor de unge er 

● Vi skal åbne op, så de kan fanges med oplevelse 

● Afholde noget som er for dem; fange dem med fastfood 

 

Problematikken: De unge på kanten oplever svigt og stoler derfor ikke på de voksne. De 

unge vi gerne vil fange er dem, som har oplevet at lærerne ikke kunne hjælpe dem, at der 

ikke var plads til dem i klubberne, at kommunen (politikerne) ikke ville hjælpe dem eller deres 

forældre. 


