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Projekttitel: Grønne Bæredygtige Fællesskaber 

1. Formål 
Dette projekt adresserer problemer i det almene boligområde, Hørgården på Amager.  Problemerne omfatter svage fællesskaber, 
ensomhed og begrænset brug af udeområderne, samt sundhedsudfordringer med manglende adgang til sund mad og i form af 
dårligt indeklima. Yderligere er der problemer i forbindelse med nedrivning og renovering af bygninger og ghetto-anmærkning. 
Projektet skal styrke rummelige, konstruktive og frivillige fællesskaber med beboere. Det skal ske gennem mad, primært med 
fokus på unge, børnefamilier, og enlige. Formålet er at udvikle og afprøve metoder inden for socialgastronomi til at engagere beboere i sociale 
fællesskaber via et fælles tredje - haver og mad, sekundært at videreformidle metoder i og erfaringer med at engagere beboere i mad- og 
grønne fællesaktiviteter. Projektets forventede forandring er: 1. at flere beboere deltager i konstruktive fællesskaber omkring mad (herunder 
forskellige madaktiviteter, som fællesspisninger, havedyrkning mv.) 2. at styrke engagementet og bidrage til stærke fællesskaber blandt beboerne. Sidst 
men ikke mindst forventes projektet at 3. forbedrede personlige og sociale kompetencer blandt beboerne gennem dyrkning, klimavenlig mad og 
madspild. 

Projektet har til hensigt at udvikle en serie af socialgastronomiske metoder skræddersyet til udvalgte målgrupper (unge, 
børnefamilier og enlige) og på tværs af alder og etnicitet i fællesskaber omkring mad og bæredygtighed. Socialgastronomi er en 
fællesbetegnelse for at bruge mad og måltider til at skabe sociale forandringer og opbygge fællesskaber på tværs af kulturer, 
generationer og social status. Projektet kommer til at bidrage til begrebs- og metodeudviklingen omkring socialgastronomi både 
i praksis og teori. Metoderne udvikles sammen med boligsociale medarbejdere, beboere/frivillige og kommende professionelle 
i Ernæring og Sundhed (ESU), som vil kunne bruge metoderne efter projektets afslutning.  

For at sikre forankringen og opbygning af sociale relationer, vil projektet arbejde med at træne frivillige madværter, som er en 
del af den sociale forankring i boligområdet. Madværterne er nøglepersoner med kompetencer i at organisere madarrangementer. 
De får træning i værtskab og sociale kompetencer til at invitere og byde nye beboere (særlige dem med svage sociale relationer) 
velkommen til arrangementerne. Derudover vil samarbejdet med eksisterende frivillige beboere (herunder de ældre) og 
boligsociale medarbejdere bidrage til, at forankre de socialgastronomiske metoder i boligområdet blandt beboere og 
medarbejdere.  Inputs fra Københavns Professionshøjskoles (KP) Ernærings- og Sundhedsuddannelse (ESU) skal medvirke til 
at udvikle, træne og inspirere de lokale aktører. Det skal ske fx omkring inddragelsen af unge i aktiviteter omkring mad, 
organisering af fællesspisninger for beboerne på tværs, inputs til måder at indarbejde fødevarehygiejne, klimahensyn, 
overskudsmad og billige og sunde retter i madlavningen i fællesskaber og hos beboerne i hjemmet herunder børnefamilier. 
Projektet vil udvikle socialgastronomiske metoder, målrette dem til udvalgte målgrupper og virkningsevaluere dem. Det vil på 
længere sigt betyde, at de kan anvendes i andre boligområder og projekter. Endeligt vil socialgastronomien bidrage med 
kompetencer og faglig teori i ESU uddannelsen samt evt. på andre relevante uddannelser (socialrådgivere og pædagoger).  

Projektet er udviklet i en tæt dialog med nøglepersoner fra boligområdet som har et detaljeret kendskab hertil. 

1.1 Projektets relevans og nødvendighed  
I boligafdelingen Hørgården, som er en del af Urbanplanen, bor ca. 1600 beboere. Området kom i 2018 igen kom på 
Ghettolisten og har været plaget af kriminalitet, utryghed og hærværk: Mellem 40 og 50 procent af beboerne er på 
overførselsindkomst, mere end halvdelen af beboerne har ikke-vestlig baggrund og uddannelsesgraden samt 
gennemsnitsindkomsten er relativt lav. Desuden er andelen af unge i alderen 0-17 år dobbelt så høj som gennemsnittet for det 
øvrige København. Området kan således karakteriseres som socioøkonomisk ringe stillet med komplekse sociale 
problemstillinger.  I Hørgården er der eksisterende beboerhaver og der har tidligere været fællesspisninger for beboerne. 
Byhaven er etableret af den boligsociale helhedsplan i 2018 i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. De bruges primært af tyrkiske 
og pakistanske familier, bl.a. som supplement til husholdningsbudgettet. Der mangler generelt sociale aktiviteter i området, som 
bringer flere beboergrupper sammen og styrker trygheden i området. 3B ønsker støtte til at udvikle, eksperimentere og udbrede 
konstruktive fællesskaber blandt flere beboergrupper gennem mad og haver, særligt på tværs af etnicitet og alder, da der mangler 
sådanne tiltag.  
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Forskning fra Center for Boligsocial Udvikling (2019) og engelsk boligforskning (University of Birmingham, 2018) påpeger, at 
godt naboskab og sociale relationer i boligområder styrker fællesskab, sikkerhed og trivsel for beboerne. I de eksisterende haver, 
er det en begrænset gruppe af beboere, der deltager, primært de ældre. Haver og fælleskøkken kan forstærke fællesskaber, fordi 
beboerne får mulighed for fælles madlavning og fællesspisning i en tid med renoveringer, opbrud og stigmatisering af 
boligområderne. (Rambøll Arkitekter, 2017). Således er der ønsker blandt beboere og de boligsociale teams om at optimere 
haverne, oprette nye haver og madfællesskaber i områdets fællesarealer og fælleshus, da disse kun bruges i begrænset omfang 
og kan bidrage til positive tiltag i området.   

Socialgastronomi er ikke et udbredt begreb i Danmark eller i videnskabelige studier endnu.  Begrebet handler, ifølge Madkulturen 
kort fortalt om at bruge mad og måltider aktivt, herunder haver, til at skabe sociale forandringer og fællesskaber på tværs af 
kulturer, generationer og social status. (Madkulturen, 2018). Omend begrebet er nyt og under udvikling, er der allerede eksempler 
på socialgastronomi i Danmark, herunder have- og madfællesskaber. BoGro fællesshaver i tre boligområder i Helsingør er et af 
eksemplerne på socialgastronomi. En af begrænsningerne ved BoGros tilgang med fælleshaver var dog, at der i mange 
boligområder er dårlige erfaringer med fælleshaver, pga. manglende vedligeholdelse, afgrøder, der bliver taget, og at 
fællesspisninger har været enkeltstående aktiviteter uden faste rammer. (Hervik et al, 2017) I Hørgården er der gode erfaringer 
med private haver men udfordringer med at engagere flere beboergrupper. Der mangler en afdækning og udvikling af 
socialgastronomi som metode (særligt fællesspisninger): hvad mad og måltider specifikt kan (herunder køkkenhaver) i forhold 
til at skabe fællesskaber og social forandring. Metodeudviklingen skal sikre en bedre forståelse for og målretning af aktiviteterne 
til specifikke målgrupper, samt en dokumentation af effekterne af sådanne aktiviteter. Projektet vil derfor institutionalisere og 
udvikle redskaber til målrettede madaktiviteter med beboerne. Projektets resultater vil kunne bidrage med vejledning til hvordan 
boligområder rundt omkring i landet kan bruge mad og haver til at skabe sociale forandringer og styrke fællesskaber på tværs af 
kulturer og generationer og beboernes kompetencer inden for dyrkning, klimavenlig mad og madspild 

1.2 Udfordringer og forandring for målgruppen 
Som nævnt opleves svage fællesskaber på tværs af alder og etnicitet af beboere og boligsociale medarbejdere som en udfordring 
for sammenhængskraften blandt beboerne i boligområdet. CFBU har gennem en årrække dokumenteret disse problemer og 
løsningsmodeller i de almene boligområder. CFBU påpeger, at beboere i udsatte boligområder oplever højere utryghed og et 
svagere naboskab, end på landsplan og i den almene sektor generelt (CFBU, 2019; Avlund et al., 2013; Christensen et al., 2013a; 
Foldgast et al., 2015). Utrygheden kan være en konsekvens af det svage naboskab, som betyder, at beboerne ikke kender deres 
naboer, men oplever dem som fremmede. Tendensen til et svagere naboskab kan skyldes, at boligområderne er meget etnisk 
sammensatte, og at beboerne derfor oplever barrierer i forhold til at lære hinanden at kende (CFBU, 2016; Putnam, 2007; Alesina 
et al., 2002; Nannestad, 2008). Derudover oplever boligsociale medarbejdere, at der blandt flere af områdets beboere er 
problemer med madfattigdom1 blandt familier og individer på overførselsindkomster. Københavns kommunes indsats for 
’Bæredygtig mad på tværs af generationer’ påpeger også behovet blandt familier i udsatte boligområder. Af den grund har 
Afdeling for Folkesundhed i kommunen fokus på, at disse familier får øget viden og handlekompetence i forhold til at lave 
bæredygtig, billig og sund mad gennem bl.a. kurser og folkekøkkener med overskudsmad.  

International forskning peger på, at det er muligt at påvirke, i hvor høj grad beboere deltager aktivt i fællesskaber, sociale netværk 
og har ansvarsfølelse over for boligområdet, hvilket har betydning for beboernes deltagelse i udviklingen af boligområdet 
(Lelieveldt, 2004; Taló et al., 2014). Forskningen viser, at deltagelse og forandring ikke opstår af sig selv, men kræver ressourcer 
i form af personale og midler (Lelieveldt, 2004). CFBU påpeger vigtigheden af netværksdannelse og fællesskabsdannende 
aktiviteter for at løse disse udfordringer, særligt på tværs af beboergrupper, for at styrke den sociale sammenhængskraft, reducere 
ensomhed og styrke naboskabet (CFBU, 2016), herunder også trivslen blandt beboerne. 

Hørgården har gennem en årrække haft erfaringer med haver og fællesspisningerne, men oplever en række udfordringer med 
beboerinddragelse samt praktiske udfordringer: 1. Dyrkningen kan være udfordret pga. manglende erfaring og ejerskab blandt 
beboerne, og 2. haver og madfællesskaber kan være ekskluderende for beboere, der ikke allerede er en del af fællesskabet eller 
repræsenterer en anden beboergruppe, end dem der allerede deltager. Erfaringerne viser bl.a., at individuelle haver bedre kan 
engagere beboerne end fælleshaver. De boligsociale medarbejdere og styregrupperne i haven mangler støtte og metoder til at 
organisere aktiviteter, der rækker ud til andre beboergrupper (særligt de unge og børnefamilierne). Ifølge erfaringer fra 
eksisterende haveprojekter i boligområder, kræver yderligere beboerinddragelse i byhaven, at den faste kerne af brugere i haven 
(specielt ældre og familier med pakistansk, kurdisk eller irakisk baggrund) er åbne for at optage nye brugere, og at medarbejderne 
og brugerne kontinuerligt spreder information om, at haven er et åbent tilbud til alle beboerne i boligområdet. Erfaringer fra 
BoGro i Helsingør viser, at for at understøtte fællesskaber omkring mad, er det en god idé at supplere selve havearbejdet med 
aktiviteter, hvor beboerne i fællesskab laver mad af de afgrøder, som de har produceret (Hervik et al, 2017) fx. ved at etablere 
udekøkkener, bygge pizzaovne og at organisere faste madaktiviteter i områdernes fælleshuse.  
 
Det nye i Grønne Bæredygtige Fællesskaber er de målrettede aktiviteter til specifikke målgrupper, faste rammer og koncepter 
for madaktiviteter, samt at klimahensyn og overskudsmad bliver indarbejdet i aktiviteterne. Der mangler desuden et metodisk 

 
1 Madfattigdom er en dansk oversættelse af begreberne food poverty/food insecurity, som handler om ikke at have råd til sund, varieret og 
næringsrig kost, og have bekymringer om at have nok penge til mad i slutningen af måneden. (Food Ethics Council, UK, 
https://www.foodethicscouncil.org/issue/food-poverty/; Holm et al, 2018; Leung, 2017).  

https://www.foodethicscouncil.org/issue/food-poverty/
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blik på hvad der virker, for hvem og hvordan man etablerer blivende tiltag, der appellerer specifikt til unge og børnefamilier og 
på tværs af beboergrupper og etnicitet. 

2. Målgruppe  
3B ønsker at udvikle fællesskaber for unge, børnefamilier og enlige som de primære målgrupper for projektet, for at skabe 
konstruktive fællesskaber for disse målgrupper, som normalt er svære at involvere i fælles aktiviteter. Den sekundære målgruppe 
er beboerne generelt for at skabe inter-generationelle netværk på tværs af alder og etnicitet.  
 
Andelene af enlige med og uden børn i almene boliger er generelt høj med over 55% i 2012, hvorimod den kun ligger på lidt 
over 25% i øvrige boliger (Kraks Fond Byforskning, 2013). Andelen af beboere med ikke vestlig baggrund er generelt høj i 
almene boligområder, og på den tidligere regerings ghettoliste var et af kriterierne for at komme på listen, at området havde 
mere end 50 procent af beboerne som er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande (Transport-, Bygnings og 
Boligministeriet, 2018). 25 pct. af de 0-6-årige børn i udsatte boligområder, svarende til 5.860 børn, vokser op i økonomisk 
fattigdom (VIVE, 2018) og om end kriminaliteten er faldende bland unge (10-14 årige) i udsatte boligområder, er den stadig 
dobbelt så høj som bland befolkningen generelt (VIVE, 2019).  

Målgrupperne vil være unge, børnefamilier (med en formodning om at en høj andel af disse er enlige forsørgere) samt ældre 
hvoraf en stor andel har anden etnisk baggrund end dansk. De skræddersyede socialgastronomiske aktiviteter til specifikke 
målgrupper, fx de unge og specifikke etniske grupper, har til formål at styrke den sociale kapital blandt grupper, der ligner en 
selv (i forskningen kaldet bonding social capital). Aktiviteter, der er målrettet flere målgrupperne på tværs af alder og etnicitet (altså 

grupper, der ikke ligner hinanden), er knyttet til begrebet bridging social capital (se bl.a. Kim & Cho, 2016), som er en multikulturel 

og tvær-generationel tilgang. 
  
I vores forforståelse af målgruppernes eksisterende engagement, er vi inspireret af Rosenblatts engagementsstige for borgere 
(dvs. beboere) (Rosenblatt, 2010). Den danner udgangspunkt for, hvordan vi undersøger, udvikler, planlægger og evaluerer 
beboernes engagement i løbet af projektet. 1. Observing: beboere, der har kendskab til haver og madaktiviteter (fx børnefamilier 
og unge har hørt om aktiviteterne, men deltager ikke). 2. Following: beboere, der overvejer at deltage og har måske deltaget en 
enkelt gang (fx enkelte enlige beboere eller børnefamilier). 3. Endorsing: beboere, der støtter initiativerne i boligområdet og har 
deltaget mere end en gang, men ikke fast (fx enkelte enlige beboere eller børnefamilier) 4. Contributing: beboere, der gerne vil 
lave afgrænsede aktiviteter enten i haven eller i køkkenet (fx enlige ældre inklusivt ældre med anden etnisk baggrund og familie). 
5. Owning: beboere, der har et fast havelod, og deltage i aktiviteter i haven og/eller andre fælles aktiviteter (fx enlige ældre 
inklusivt ældre kvinder med anden etnisk baggrund ressourcestærke yngre beboere) 6. Leading: beboere, der er del af 
styregruppen i haven og/eller deltager fast ved fællesspisninger, står evt. for madlavningen. (fx. enlige ældre og ressourcestærke 
yngre beboere).  
 
En vigtig forståelse af målgrupperne handler også om at forstå deltagelse som en proces. Med udgangspunkt i Lave og Wenger 
(2003) begreb ’perifer deltagelse’ kan vi forstå denne proces som en gradvis udvikling, hvor man som nyankommet ofte vil 
indtage en perifer position (trin 1, 2 eller 3), hvor man fx starter med lettere opgaver og derudover opnår adgang til at være med 
og kigge på. I haven og i de fælles madaktiviteter handler det om at skabe en følelse af belonging (tilhørsforhold) – at man er en 
uundværlig del af fællesskabet. Her vil madværter/haveværter spille en vigtig rolle i forhold til at byde nye beboere velkommen 
og sørge for, at de føler sig som en vigtig del af fællesskabet. I situeret læringsteori handler det om, at selve deltagelsen i og 
forbindelsen til praksisfællesskaberne er forudsætningen for at lære og for at kunne bevæge sig i retning af at deltage mere som 
fuldgyldig eller erfarent medlem af fællesskabet. En måde at øge følelsen af belonging og fællesskab kan i første omgang være 
ved at fremme mindre og afgrænsede fællesskaber, som er nemmere at indgå i som nyankommet. Madværterne kan være med 
til at bygge bro mellem nyankomne/nytilflyttede beboere og forskellige grupper af beboere, så fællesskaber på tværs opstår.  

Ældre er en vigtig målgruppe og ressource i projektet. De er allerede aktive i haven, og kan i projektet indgå som rollemodeller, 
ildsjæle og ressourcepersoner if. til viden om dyrkning. Ifølge en evaluering af sociale renoveringer i almene boligområder, er 
det ofte de ældre, der udgør størstedelen af de engagerede frivillige. De udgør oftest størstedelen af posterne i bestyrelsen, og 
er engagerede i størstedelen af de sociale arrangementer i afdelingen. (Rambøll Arkitekter, 2017). De kurdisk, pakistanske og 
irakiske havedeltagere har allerede en stor erfaring med at dyrke. En forforståelse er dog, at det primært er haveaktiviteterne, 
som de kurdisk, pakistanske og irakiske deltagere er engagerede i, ikke nødvendigvis andre aktiviteter. Det tvær-generationelle 
perspektiv og bæredygtighedsperspektivet (klimahensyn omkring maden og fokus på overskudsmad) er vigtige grundsten i 
projektet. Kombinationen af at udvikle socialgastronomiske metoder skræddersyet til udvalgte målgrupper samt 
socialgastronomiske metoder, der rækker på tværs af generationer og etnicitet, gør Grønne Bæredygtige Fællesskaber unikt i 
forhold til lignende projekter.  

2.1 Rekruttering til projektets indsatser og aktivitet  
Beboerrepræsentanter inviteres til en workshop, hvor der i samarbejde med boligsociale medarbejdere lægges en strategi for 
beboerinddragelse, præcisering af ønsker og planlægning af arrangementer. Vi inddrager erfaringer fra Københavns Kommunes 
områdefornyelse og interne erfaringer i KP omkring hvordan man inddrager borgere og beboere herunder særligt beboere med 
anden etnisk baggrund. Erfaringerne viser, at følgende if. deltagelse og rekruttering er nødvendige: a) at det kræver en høj grad 
af synliggørelse af aktiviteterne, b) at der gennemføres en opsøgende indsats, der ”møder beboerne hvor de er”, c) at der 
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anvendes en gatekeeperstrategi, der satser på at inddrage lokale ressourcepersoner og ildsjæle, d) at borgerne får ejerskab og 
inddrages i planlægningen og udførelsen af borgerinddragelsesaktiviteter, e) at der udarbejdes en strategi for at tackle sproglige 
udfordringer, og f) at der tages højde for de organisatoriske forhold, herunder tidspunktet for arrangementer, børnepasning, 
bespisning. (Københavns Kommune/Als Research, 2012) Samarbejdet med KP vil muliggøre, at alle disse tilgange kan 
iværksættes vha. projektet og inddragelsen af studerende under supervision. Beboere rekrutteres til at deltage i haven og til 
fællesspisninger mv. via: 1. det eksisterende netværk (fx i haven, beboere der tidligere har deltaget i arrangementer, bydelsmødre, 
gatekeepers og ildsjæle som er gode til at rekruttere fra deres netværk), 2. møde beboerne ved at ringe på døre, 3. møde op i 
lokale foreninger, 4. øget synligheden vha. posters på forskellige sprog i opgange, på områdernes sociale platforme, nyhedsbreve 
for beboerne, samt 5. ved madaktiviteter ved opgangene. Desuden vil der løbende afholdes beboermøder for at inddrage beboere 
i planlægningen. En mindre gruppe af interesserede beboere trænes som frivillige madværter i samarbejde med studerende og 
medarbejdere fra ESU. Madværter vil blive tilbudt kurser i værtskab, hygiejne og klimavenlig madlavning og andet alt efter 
behovet hos interesserede beboere. Dette kan bidrage til at disse beboere får særlige kompetencer til deres CV vha. 
kursusbeviser.  

En boligsocialmedarbejder arbejder på deltid i projektets indsatser og aktiviteter, hvis rolle det er at bidrage til udvikling, 
planlægning, koordinering, frivilligledelse mv. i relation til projektet. Derudover introduceres og rekrutteres studerende til 
projektet som en del af deres læring på forskellige semestre, i praktikperioder, samt i forbindelse med deres bacheloropgaver. 
Rekruttering af studerende sker via praktikkoordinatorer og semesteransvarlige. Der er brug for gode fif og kreative løsninger 
til frivillig-mobilisering/beboermobilisering, fx at have smagsprøver foran blokkene, bålmad mv.   

3. Metode 
I denne del beskriver vi projektets metodeudvikling, herunder baggrunden og nyskabelsen.  

3.1 Metodens nyskabelse i forhold til tidligere aktiviteter og indsatser  
Metodeudviklingen vil have fokus på hvordan dyrkning, mad og måltider kan bruges til at fremme fællesskaber. Den vil særligt 
have fokus på at udvikle forskellige metoder og aktiviteter omkring mad, dyrkning og måltider, som kan;  1. nå specifikke 
grupper af beboere (unge, enlige, børnefamilier, og forskellige etniske grupper) (bonding social kapital), 2. skabe relationer 
mellem beboerne med udgangspunkt ’bridging’ social kapital og således fremme fællesskaber på tværs af generationer og 
etnicitet, og 3. styrke beboernes adgang til og kompetencer inden for sund, bæredygtig, klimavenlig og billig mad, herunder evne 
til at reducere madspild.  

Gennem arbejdet med mad og måltider vil beboerne erhverve kompetencer inden for dyrkning, madlavning, smagsmetodik, 
ernæring, økologi, bæredygtighed og klimavenlige fødevarer samt sociale kompetencer som kan styrke livskvaliteten. Disse 
kompetencer ligger indlejret i arbejdet med mad- og måltidsrelaterede emner. Projektet bygger videre på BoGros erfaringer, 
som viste vigtigheden af, at man tager hensyn til forskellige beboerønsker, kompetencer og ressourcer (BoGro, 2017). Grønne 
Bæredygtige Fællesskaber har derfor fokus på at kombinere aktiviteter i haven med aktiviteter omkring madlavning indendørs 
og udendørs inden for faste rammer (månedlige fællesspisninger/folkekøkkener, madklubber o.l.), og styrkelse af 
madlavningskompetencer og madkulturer integreret med hensyn omkring sundhed, bæredygtighed, klimavenlig og billig mad.   

3.2 Projektets metodeudvikling  
Metodeudviklingen ser på spørgsmål om hvilke mad- og haveaktiviteter, der særligt appellerer til specifikke beboergrupper 
(herunder målgruppeanalyser, inddragelse og engagement), hvilke ønsker beboerne selv har (inddragelse), hvilke aktiviteter kan 
forbinde grupper på tværs samt måder at involvere forskellige beboergrupper (socialgastronomi med udgangspunkt i bonding 
og bridging social kapital). Desuden vil projektet afdække og udvikle hvordan og i hvilket omfang forskellige 
fællesskabsfremmende aktiviteter kan indlejres i de enkelte målgruppers hverdagspraksis og rutiner. Her er den boligsociale 
medarbejders tidligere erfaringer og støtte til udviklingen og videreførelsen af aktiviteter særligt relevant. ESU bidrager med 
erfaringer fra andre projekter: madfællesskaber, ung-til-ung samarbejde omkring mad, food jam2 , socialgastronomiske 
samarbejder med bl.a. etniske minoriteter. 

3.3 Baggrund for metodevalget 
Socialgastronomi er pt. en bevægelse og et paraplybegreb for socialøkonomiske og græsrodstiltag, som søger at skabe sociale 
forandringer og fællesskaber via mad. The Social Gastronomy Movement blev oprettet i 2018, hvorefter 11 såkaldte 
socialgastronomi ’hubs’ er identificeret rundt om i verden, hvoraf en af dem er Botildenborg3, i Rosengården i Malmø 
(https://www.socialgastronomy.org/) Socialgastronomi har fokus på at fremme integration og diversitet bl.a. ved at anerkende 
og styrke etniske minoriteters gastronomiske tradition. Værdighed og empowerment er i centrum i socialgastronomien, og at 
den skal bidrage til en lang række af FNs verdensmål (SDG 1, 2, 3, 4,8, 10, 11, 12, 17). Ligesom Grønne Bæredygtige Fællesskaber 
har mange socialgastronomiske initiativer fokus på overskudsmad til individer og familier, der lever i madfattigdom 
(https://www.socialgastronomy.org/). Socialøkonomiske virksomheder, projekter og boligområder i Danmark arbejder allerede 
med gastronomi, mad og måltider som omdrejningspunkt for social forandring. Til trods for dette, har fænomenet endnu ikke 
en decideret evalueret metode. Vi ved fra forskningen at socialgastronomiske initiativer, som byhaver kan spille en vigtig rolle i 

 
2 Eksperimenteren med overskuds-råvarer man ikke kan planlægge opskrifter til på forhånd 
3 Botildenborg er et innovationscenter for bæredygtighed i Rosengården, som har fokus på dyrkning, mad, social entreprenørskab og 
integration: http://botildenborg.se/ 

https://www.socialgastronomy.org/
https://www.socialgastronomy.org/
http://botildenborg.se/
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forhold til at udvikle udsatte boligområder (Ohmer, Meadowcroft, Freed, & Lewis, 2009; Saldivar-Tanaka, 2004), skabe sociale 
netværk og social kapital (Bendt, Barthel, & Colding, 2013; Firth, Maye, & Pearson, 2011; T D Glover, Parry, & Shinew, 2005; 
Teig et al., 2009), integration på tværs af kulturer og generationer (Agustina & Beilin, 2012; Harris, Minniss, & Somerset, 2014; 
Shan & Walter, 2015), samt forbedre trivsel og sundhed (Armstrong, 2000;; Carney et al., 2012; Hale et al., 2011; Hartwig & 
Mason, 2016; Wakefield, Yeudall, Taron, Reynolds, & Skinner, 2007; Zoellner, Zanko, Price, Bonner, & Hill, 2012). 
Socialgastronomien og Grønne Bæredygtige Fællesskaber har både fokus på den miljømæssige og sociale bæredygtighed.  

4. Projektets indhold 
Vi beskriver i denne del først projektets aktiviteter, dernæst forandringsteorien og en risikoanalyse.  

4.1. Projektets aktiviteter 
Det 3-årige projekt arbejder med følgende aktiviteter for at indfri projektets formål.  

1. Metodeudvikling af socialgastronomiske metoder:  
a. Målgruppeanalyser: systematisk og målgruppe-rettet kortlægning af hverdagslivet og forudsætningerne for deltagelse og 
forandring. Analyserne har til hensigt at opnå en nødvendig indsigt i målgruppernes hverdagsliv for at kunne gennemføre en 
deltagerorienteret forandringsproces. Processen vil bygge på en opsamling af tidligere projekterfaringer samt kvalitative, 
empiriske undersøgelser, fx fokusgruppeinterviews, husundersøgelser (gå rundt og banke på døre). 

b. Identificering, eksperimentering og dokumentation af forskellige inddragelsesmetoder for beboere med forskellig baggrund. 
Dette skal bidrage til at udvikle og afprøve en række forskellige arrangementer sammen med beboere og studerende. 
Antagelserne er, at der skal anvendes forskellige inddragelsesmetoder og udvikles forskellige typer af arrangementer til hhv. 
unge, børnefamilier og etniske minoriteter fx omkring sprog, gatekeeper rolle, synlighed og opsøgende arbejde mv. som nævnt 
under 2.1.  

c. Socialgastronomiske metoder og konceptudvikling for afgrænsede målgrupper (voksne med børn, unge, og etniske grupper) 
(bonding social kapital), eller målrettes beboere bredt på tværs af alder (herunder ældre) og etnicitet (bridging social kapital). 
Forskellige typer af arrangementer konceptudvikles af KP projektleder, studerende med inputs fra projektgruppen, beboere og 
boligsociale medarbejdere og afprøves og evalueres blandt beboerne.   

2. Etablering af udekøkken, flere haver og optimering af eksisterende haver i samarbejde med beboere og 
haveekspert: I samarbejde med haveeksperter afprøver beboere nye haveløsninger baseret på forskellige beboergruppers 
behov. Desuden udbydes workshops eller vejledning omkring havedyrkning, kompostering og andre emner baseret på 
beboerønsker. Haven udvides med udekøkkener og adgang til vand, kompost, drivhus, pizzaovn mv. Hermed øges 
mulighederne for at deltage i haven, få kompetencer blandt dem, der ikke er erfarne i havedyrkning, men også for de beboere, 
der evt. ikke er interesseret i dyrkning fx de unge, men i udemadlavning eller bare at nyde byhaven mere passivt.  

3. Udvikling og afholdelse af frivillige beboerfællesskaber (haver, fællesspisninger mv):   Baseret på forarbejdet under 
punkt 1, udvikles og afholdes forskellige målrettede og brede arrangementer for områdets beboere (målgruppeanalyser og 
metode/konceptudvikling). Der kunne bl.a. være fællesspisninger, sammenskudsgilder og udemadlavning med forskellige 
temaer og madkultur for beboerne generelt. Der er en antagelse om, at dette kunne appellere til en bredere målgruppe på tværs 
af kultur og alder. Andre arrangementer målrettet specifikke målgrupper kunne være madlavning med områdets børn, pizzadag 
ude i fællesområdet ved haven for børnefamilier, madklubber for unge o.l., der har aktiviteter og et fysisk miljø, der appellere til 
specifikke målgrupper. Antagelsen er, at forskellige aktiviteter virker for forskellige målgrupper men at nogle aktiviteter 
appellerer på tværs af målgrupper. Træning af de frivillige madværter vil medvirke til at åbne værtskab og aktiviteter op for nye 
deltagere. Inddragelsesmetoderne fra punkt 1 anvendes til gennemførelsen af aktiviteterne.  

4.Rådgivning og facilitering af udveksling af opskrifter og dyrkningstip: Der udarbejdes opskrifter med udgangspunkt i 
overskudsmad fra omkringliggende supermarkeder og/eller Fødevarebanken, etniske retter, mad fra haverne og klimavenlig 
retter samt frø- og dyrkningstips for at sikre kompetenceudviklingen hos beboerne. Antagelsen er, at meget af udviklingen 
foregår ad hoc i haven og til madarrangementer direkte mellem beboerne, men at støtte i form af tips og opskrifter kan bidrage 
til projektets synlighed på sociale medier og i området samt sikre en overlevering. Selve denne formelle formidling sker via 
boligområdets sociale- og andre platforme samt til fællesarrangementer i et samarbejde mellem KP medarbejdere, studerende 
og beboere herunder madværter. 

5. Virkningsevaluering og Dokumentation og Formidling: der foretages løbende deltagerevalueringer og projektets 
resultater formidles via interne og eksterne platforme og medier.  

4.3. Succeskriterier 

• 50% flere deltagere er engageret i beboeraktiviteter, dvs. haveaktiviteterne samt madarrangementer, fx fællesspisning, madklub, 

bålmad, pizzalavning uden for og som madværter. Dette forventes at opnås ved at involvere beboerne og udvikle 

forskellige typer af socialgastronomiske arrangementer målrettet bestemte målgrupper OG målgrupperne på tværs. 

Desuden skal det opsøgende arbejde sikre at flere beboere deltager.  
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• Op mod 40% af beboerne kender flere folk i boligområdet og det omkringliggende lokalområde og føler sig som en del af et fællesskab 4 Her er 

der fokus hvordan projektet også påvirker de beboere, som bruger haven ad hoc/uformelt, deltager i et enkelt 

arrangement, og ikke som aktiv deltager fx i workshops (omkring mad eller havedyrkning). Fokus er her at indfange den 

perifære deltagelse (jf. afsnit 2), og at projektet også rækker ud til andre beboere, end dem der deltager aktivt ved 

arrangementerne, fx ved at de opholder sig i haven, når der ikke er arrangementer, eller kun kommer til én fællesspisning, 

men derigennem møder andre beboere, og alligevel føler at naboskabet er forbedret. Dette forventes at opnås ved at 

afholde arrangementer, der appellere til forskellige målgrupper og at have madværter,) og ved at der generelt sker flere 

aktiviteter og åbning i haven.  

• Socialgastronomiske tiltag er en fast del af områdernes sociale og grønne tiltag. Inddragelse af beboere, madværter og boligsociale 

medarbejdere skal give inspiration, engagement og kompetencer til at fortsætte aktiviteterne og samarbejdet med ESU 

studerende kan fortsætte efter projektperioden.  

• Flere beboere har kendskab til havedyrkning, klimahensyn if. maden og/eller reduktion af madspild. Kombinationen af at optimere 

haverne og faciliteterne, etablere samarbejder med lokale aktører og afholde aktiviteter inden for klima og madspild vil 

sikre at beboerne opbygger deres viden og kompetencer inden for området.  

• Aktiviteterne vil blive udviklet i samarbejde med boligsociale medarbejdere og centrale beboerrepræsentanter, således at 

arrangementer udvikles under hensyntagen til eksisterende erfaringer og kendskab til beboerne og beboernes behov. 

Indledningsvis vil projektet afdække disse erfaringer, lave målgruppeanalyser, besøge lokale klubber og foreninger, 

afdelingsbestyrelsen samt opsøge beboere (banke på dørene), for at komme ud med projektet og inddrage beboerne 

tidligt i projektet, samt afdække beboerinteresser og kompetencer i projektet. 

 
Kombinationen af haveaktiviteter og diverse madarrangementer giver mulighed for at beboerne kan byde ind på mange 
forskellige måder, og har i modsætning til tidligere projekter fokus på forskellige deltagelsesmuligheder og kompetenceløft. 
Beboere, der oplever, at det er svært at bidrage til havearbejdet, kan få en aktiv rolle på anden vis: de kan bidrage til fællesskabet 
ved at bage en kage eller lave en kande kaffe. Andre beboere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, kan bidrage med deres 
viden om dyrkning, madlavning eller andet. Beboere kan få større forståelse for klimahensyn og madspild vha. de praktiske 
aktiviteter i køkken og have.  De større madarrangementer kan åbne fællesområder inkl. haven op for nysgerrige beboere, som 
ellers ikke er med i haven. Således kan variationen i aktiviteterne og inddragelsen af beboernes forskellige ønsker og ressourcer 
i udviklingen af aktiviteterne bidrage til at flere beboere deltager, er engagerede og føler sig som en del af fællesskabet. 
Workshops i haven, fælles madlavning og madklubber eller madskoler vil bidrage til at styrke beboernes kendskab til 
havedyrkning, klimahensyn if. maden og/eller reduktion af madspild, da de vil få praktiske erfaringer, færdigheder og idéer bl.a. 
til madlavning i hjemmet samt motivere og inspirere hinanden. Opskrifter og udveksling af dyrkningstips skal supplere dette, 
men kan ikke stå alene.  
 

4.4.  Væsentligste risici/barrierer, styrker og muligheder 
Projektets styrker, svagheder, muligheder og risici analyseres nedenfor:  

Styrker: 

• bygger videre på tidligere projekters erfaringer med 

fællesskaber og haven, og bidrager med nye tiltag.  

• stor interesse, engagement og erfaring blandt alle partnerne  

• Behovet for at indsamle erfaringer og udvikle metoder inden 
for socialgastronomien med fokus på madfællesskaber 
herunder havefællesskaber er stor. 

• 3B har stor motivation for at få styrket fællesskaber i deres 
område, og det er en prioritet i områdets helhedsplan.  

Svagheder: 

• Inddragelse og deltagelse af beboere er en udfordring.  For 
at tage hånd om dette vil nye metoder afprøves så som brug 
af rollemodeller, ressourcepersoner, beboerkontakter, 
happenings uden for opgange mv bl.a. vha.  inddragelse af 
studerende, de ældre, lokale nøglepersoner og madværter til 
at sikre et større engagement og deltagelse. Desuden vil de 
studerendes tilstedeværelse i området medvirke til at udvikle 
og afprøve nye idéer til at opsøge og engagere beboerne og 
skabe synlighed omkring aktiviteterne. Nye former for 
synlighed i boligområdet via opsøgende arbejde (ringen på 
døre) og opgangsevents med smagsprøver skal være med til 
at synliggøre projektet.  Desuden vil kontakten til lokale 
foreninger, klubber og afdelingsbestyrelsen samt afholdelse 
af arrangementer med gratis mad, bidrage til at appellere til 
forskellige beboere. Vi vurderer derfor at indsatsen vil 
bidrage til et større beboerengagement og deltagelse 

Muligheder: 

• Der er allerede fokus på mad i området og i samfundet 
generelt, og erfaringer viser, at mad og dyrkning kan samle 
mennesker.  

• Der er overskudsmad både fra lokale supermarkeder, og 
samarbejder med Fødevarebankens projekt med Netto Mad 
Skal Spises Sammen4 skal afdækkes for at holde 

Risici:  

• Helhedsplanen for Urbanplanen udløber i udgangen af 2020. 
Der er derfor en lille risiko for, at midler og prioriteter 
ændres og ikke har samme fokus fremover. Det anses dog af 
3Bs boligsociale leder, som værende en lille risiko. Skulle det 
alligevel påvirke projektets videre medfinansiering vil 

 
4 http://nyheder.foedevarebanken.dk/pressreleases/nyt-nationalt-madprojekt-vi-skal-spise-os-ud-af-ensomheden-sammen-2923353 

http://nyheder.foedevarebanken.dk/pressreleases/nyt-nationalt-madprojekt-vi-skal-spise-os-ud-af-ensomheden-sammen-2923353
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omkostninger ved madarrangementer lave og arrangementer 
efter projektperiodens udløb mulige.  

• Det stigende fokus på madspild og klima i samfundet kan 
være med til at engagere beboerne.  

• Problemer med madfattigdom kan være en 
motivationsfaktor for beboere at deltage i fælles 

arrangementer med gratis mad.    
• Boligsociale medarbejdere i Hørgården barsler med at starte 

en socialøkonomisk virksomhed omkring drivhusdyrkning 
af lokale urter mm. til gourmet restauranter på Amager. Her 
kan en erfaringsudvikling også etableres.  

projektledelsen søge om yderligere ekstern finansiering fra 
andre fonde.  

• Samarbejdet med Miljøpunkt Amager er etablereret, men 
ikke med organisationer som Nordic Community 5 og/eller 
Fødevarebanken samt lokale supermarkeder. Hørgården har 
dog tidlige haft et samarbejde med et lokalt supermarked 
omkring deres fællesspisninger, og der er dialog etableret 
med Nordic Community og Fødevarebanken. Risikoen for 
manglende samarbejde omkring overskudsvarer vurderes 
som værende lille. Så frem det alligevel ikke er muligt, kan et 
mindre deltagergebyr på deltagelse i fællesspisninger komme 
på tale.  

 

5. Virkningsevaluering 

5.1. Projektets succeskriterier og de forventede mål/virkninger for målgruppen  
Målene og succeskriterier, der skal indgå i projektets virkningsevaluering er:  

• 50% flere beboere deltager i madaktiviteter (herunder haveaktiviteter) 

• Større engagement og styrkede fællesskaber (naboskab jf. social kapital) blandt beboerne (fx udgangspunkt i en fremgang 
i antallet af nytilflyttede, der kunne tænke sig at blive boende i boligområdet i mange år fra 42% (2016) til 50% i 2023). 6 

• Forbedrede kompetencer blandt beboerne (if. dyrkning, madlavning, klimahensyn, madspild) 

 Succeskriterier: 

• 50% flere beboere møder op til madarrangementer (herunder havearrangementer).  En præcis baseline7 etableres i starten 
af projektperioden og antal deltagere dokumenteres undervejs i projektperioden, kombineret med kvalitative interviews 
omkring deltagermotivation og ønsker til kommende arrangementer.   

• 40% af beboerne kender folk i boligområdet og det omkringliggende lokalområde og føler sig som en del af et fællesskab 
(se under 4.2.) Evalueringen vil tage udgangspunkt i eksisterende naboskabsundersøgelser (2016 og/eller 2020 som 
baseline), og foretage tilsvarende undersøgelser undervejs og i slutningen af projektperioden, suppleret af kvalitative 
interviews med beboerne.  

• Socialgastronomiske tiltag er en fast del af områdernes sociale og grønne tiltag. Dialog med boligsociale enheder omkring 
områdets helhedsplan/strategi fremover samt samarbejdsaftaler med praktikkoordinator(er) på ESU omkring 
praktikpladser og samarbejde med undervisere og studerende fremover.  

• Flere beboere har kendskab til havedyrkning, klimahensyn if. maden og/eller reduktion af madspild. Kvalitative interviews 
og spørgeskema i starten af projektperioden omkring kendskab og kompetencer omring dyrkning, klimahensyn/forståelse, 
madspild og evt. udfordringer omkring fattigdomsproblematikker. Her kombineres nye spørgeskemaer målrettet 
områdernes beboere med inspiration fra validerede spørgeskemaer. 

 
Succeskriterierne vil sammen med evalueringsdesignet præciseres yderligere i starten af projektfasen sammen med 
samarbejdspartnere og evaluator.  

5.2. Evaluering 
Projektet evalueres af evalueringsbureauet Social Respons. Evalueringen vil synliggøre viden om resultater og virkning for 
målgruppen, bidrage med viden om metode og virkemidler, samt pege på anbefalinger i forhold til udvikling og udbredelse af 
indsatsen. Der vil herunder være fokus på at indsamle viden om brugen af socialgastronomi som metode og udvikling af 
inddragelsesmetoder til brug i udsatte boligområder. Evalueringstilgangen er baseret på et blik for både resultater og proces. 
En øget opmærksomhed på mulighederne i socialgastronomi som metode gør det relevant at sætte fokus på hvordan metoden 
kan bruges i en boligsocial kontekst. Social Respons bidrager til at samle metoder og erfaringer, som skal sprede viden og gode 
eksempler ud til andre aktører på området. Evalueringen er således sammensat af et evalueringsdesign med fem 
komponenter: 1) Opstarts- og analyseworkshops 2) Kvalitative interview og evalueringsworkshops 3) Observation 4) 
Spørgeskemaundersøgelse 5) Projektets egne data. Evalueringen afsluttes med en evalueringsrapport. Ud over den afsluttende 
rapport bliver viden løbende synliggjort og formidlet til projektet. Det sker blandt andet via analyseworkshops undervejs og 
herunder visualiseringer af projektets resultater og 
virkemidler. 

6. Forankring efter projektperioden  
Partnerne står sammen om en fælles vision om at skabe stærkere fællesskaber på tværs af beboergrupper i Hørgården. Med 
træning af madværter, inddragelse af eksisterende frivillige beboere og de boligsociale medarbejdere samt lokale ressourcecentre 

 
 
 
7 Der er ingen fællesspisninger i Hørgården.  
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(Miljøpunkt Amager) har projektet til hensigt at forankre de socialgastronomiske aktiviteter og metoder i områdets faste 
aktiviteter blandt beboere og medarbejdere. Boligforeningen har til hensigt at fortsætte driften af aktiviteterne efter den 3-årige 
projektperiode. Projektets evaluering og udvikling af en håndbog skal bidrage til at styrke den socialgastronomiske metode, 
således at den kan anvendes i andre boligområder, projekter og byer samt bidrage med kompetencer og faglig teori og praksis 
på ESU. Håndbogen vil blive formidlet via CFBU. Desuden videreformidles håndbogen på uddannelsen, til andre uddannelser 
på KP (lærer-, pædagog-, ergoterapeut-, og socialrådgiveruddannelserne), via den afsluttende konference (se afsnit 7) og via 
rådgivningsydelser. Projektet forventes at kunne bidrage til, at boligsociale medarbejdere og professionshøjskolestuderende 
bliver mere kompetente til at indgå i arbejdet med at skabe fællesskaber omkring mad, bæredygtighed, og dyrkning. Efter 
projektperioden vil praktikmuligheder og projekter for studerende fortsættes på ESU via fortsat samarbejde mellem 
boligforeningerne, semesteransvarlige og praktikkoordinatorer. Således fortsættes ESUs engagement i boligområdet efter 
projektperioden.   

7. Formidlings af projektets resultater 
Projektleder/ESU laver metodeopsamling via en 
socialgastronomisk metodebeskrivelse 
 

Anvendes på uddannelsen, eftervidereuddannelseskurser for 
relevante medarbejdere og/eller konsulentopgaver på lignende 
projekter.  

Projektleder/ESU sammen med projektgruppen udarbejder en 
praktisk håndbog til boligselskaber omkring dyrkning og 
madfællesskaber inklusiv målgruppeinvolvering. Håndbogen 
udbredes på den afsluttende konference.  

Til boligselskaber, CFBU, kommuner, KP og andre interesserede. 
Udbredes via konference og på CFBUs hjemmeside.  

Projektets afsluttende socialgastronomiske konference. Deltagelse af boligforeninger, boligsociale medarbejdere, 
studerende, undervisere på ESU, socialrådgiveruddannelser og 
pædagoguddannelser, CFBU, kommuner og Madkulturen t 

Evalueringsrapporten (virkningsevalueringen), Social Respons Videreformidles også via CFBU 

Studerende og beboere deler events, og informationer på sociale 
medier Instagram og Facebook.  

Billeder, informationer om arrangementer til beboere og andre  

Formidling af resultater og metode på diverse konferencer i 
Danmark, i Norden og internationalt inden for socialgastronomi 
og boligsocialt arbejde/indsatser i almene boligområder.  

Til praktikere inden for det boligsociale og socialgastronomiske 
område, Madkulturen og Botildenborg.  

Formidling af resultater på forskningskonferencer og i mindst to 
videnskabelige tidsskrifter 
 

Videnskabelige tidskrifter som Food, Culture and Society, Journal 
of Sociology of Agriculture and Food eller Health Promotion 
International). 

Bidrag til ESUs forsknings- og udviklingsmiljø, hvor der er planer 
om at opbygge et videnmiljø omkring socialgastronomi.  

Kolleger og KP internt + Madkulturen.  

8. Ansøger og projektorganisering 

8.1. Beskrivelse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole  

Den konkrete projektledelse varetages af ESU på KP, i tæt samarbejde med 3B. KP er hovedansøger. ESU på KP har mange 
års erfaring med at udvikle, implementere og forske i madfællesskaber og andre sundhedsfremmende aktiviteter i praksis og 
med inddragelse af studerende i dette arbejde. Det drejer sig bl.a.  om projekter i almennyttige boligområder, med unge, ældre, 
børn og etniske minoriteter som målgrupper for madrelaterede aktiviteter. Der kan heriblandt nævnes følgende projekter: 
 
1. Operation Morgenduft - Dynamiske værtskaber og værtskabende efter/videre uddannelser (Innovationsfonden, 

Samarbejde med Kastaniehaven, RUC, Örebro universitet 2018-2021) 
2. Madfællesskaber for unge (støttet af Nordea fonden, 2016-2019)  
3. Skolehaver og mad- og bæredygtighedsforståelse (støttet af Nordea fonden, 2014-2017) 
4. De Gode Madkasser til ældre (samarbejde med Vallensbæk, Albertslund, Silkeborg kommune og Det Danske Madhus, 

2017-2020)  
5. Børnebørnenes madværksted (støttet af Nordea Fonden, 2016-2018) 
6. Mad og sundhed gennem empowerment og social inklusion (Samarbejde mellem PH Metropol, 

Mangfoldighedsplejehjem, Peder Lykke Centret på Amager, 2015-2016) 
7. Værtskaber og måltider på hospitaler (Ph.d. projekt i samarbejde med AAU, Holbæk Sygehus samt Koncern Service 

Køkken, Region Sjælland, 2010-2014). 
  
ESU uddannelsen har to studieretninger, hhv. Fødevare & Ledelse (FL) og Sundhedsfremme & Forebyggelse (SF). Projektet er 
integreret i de to linjer: Færdiguddannede FL studerende har kompetencer i at planlægge og tilberede måltider, sørge for 
hygiejnemæssige hensyn samt sikre den ernæringsmæssige kvalitet, smag og integrere klimahensyn i madlavningen. 
Færdiguddannede SF studerende har kompetencer til at arbejde med pædagogisk arbejde i relation til sundhedsfremmende 
aktiviteter for forskellige målgrupper, herunder unge og udsatte borgere. Disse kompetencer kommer i spil og trænes via 
projektet og sikrer, at de studerende får erfaring og færdigheder fra samarbejdet i praksis.  
 

8.2. Projektets organisering, herunder projektledelse, samarbejdspartnere og leverandører. 
Partnerne har givet hinanden tilsagn om at indgå i et samarbejde og stiller med medlemmer til projektgruppen, som træffer de 
daglige beslutninger via løbende dialog og møder i projektgruppen. Under projektlederens ansvar formulerer projektgruppen 
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indstillinger til styregruppen. Ud over partnere indgår et netværk af leverandører og samarbejdspartnere med afgrænsende 
aktiviteter for en længere eller kortere periode. Partnerne vil udfærdige en samarbejdskontrakt for at skabe klarhed, forebygge 
konflikter og sikre fremtidigt ejerskab.  
 

8.2.1. Styregruppe 
Træffer de overordnede strategiske beslutninger, bl.a. økonomi og fremdrift. Den består af en repræsentant på ledelsesniveau 
for hver af de to institutioner: KP og 3B. Formandskabet varetages af KP. Styregruppen mødes to gange om året. Projektleder 
varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen og giver på vegne af projektgruppen indstillinger til beslutninger. 
Projektlederen bidrager med beslutninger fra projektgruppen og præsentere 1-2 gange årligt en afrapportering om projektets 
fremdrift og evt. udfordringer, som efterfølgende videresendes til fonden. Styregruppen består af:  

 

− Susanne Samuelsen, institutleder, ISE, KP (formand) 

− Kirstine Hartvig Mahler, uddannelsesleder, ESU, KP   

− Michael Hedegaard Jensen, boligsocial leder, 3B 

 

8.2.2. Projektsekretariat  
Styres af projektleder på ESU/KP, som varetager kontakten til partnerne, arrangere møder, koordinere studerende, indsamler 
erfaringer fra projektet og udarbejder statusrapporter, håndbog om beboerhaver og socialgastronomi og kommunikere 
projektets resultater videre til andre relevante aktører.  
 

8.2.3. Projektgruppe 
Projektgruppen omfatter følgende personer:  

− Pernille M. Dyg, projektleder, lektor, GNH, KP 

− Simon Christopher Østergaard Hansen, boligsocial medarbejder, 3B 

− Charlotte Siiger, lektor, ESU, KP 

− Christian Poul Petersen, adjunkt, ESU, KP 

− Camilla Anthon Barthel, lektor, ESU, KP 

 

8.2.4. Følgegruppe 
Der nedsættes en følgegruppe med eksterne repræsentanter med ekspertise på projektrelevante områder herunder særligt 

socialt arbejde. Ved projektstart er bl.a. Miljøpunkt Amager, Center for Frivilligt socialt arbejde og Steno Diabetes Center 

Copenhagen repræsenteret i gruppen. Følgegruppen har en rådgivende funktion og vil undervejs i projektet blive inddraget til 

høring og sparring af projektgruppen ift. udvalgte tematikker og problemstillinger med relevans for projektimplementering og 

indfrielse af projektets målsætning 

 

8.2.5. Leverandører og andre samarbejdspartnere  
Leverandør – haveekspert Haveekspertise og erfaring fra byhaver.  

Madboks/Nordic Community, Fødevarebanken,  lokale supermarkeder Donation af overskudsmad til arrangementer   

Miljøpunkt Amager Bidrager ved workshops omkring kompostering og 
madspild for madværter 

CFBU  Sparring om og formidling af resultater fra projektet 

9. Budget 

Medfinansiering fra ansøger og partnere kr.    641.977 

Tildelt fondsstøtte VELUX FONDEN kr. 3.499.221 

 


