
Break out session 3:

Kan collective impact være 
løftestang for forandringer 

i kommunale måder at 
arbejde på?



Program
• Kort	  indflyvning	  – ”Det	  vil	  vi	  virkelig	  gerne	  høre	  noget	  om!”
• Oplæg	  af	  og	  drøftelse	  med	  Inger	  Marie	  Vynne,	  Kommunaldirektør	  i	  
Lejre	  og	  medlem	  af	  alliancegruppen	  for	  +DIG
• ”At	  arbejde	  ind	  i	  den	  kommunale	  organisation”,	  v/Sine	  Jung	  Gormsen,	  
+DIG
• ”At	  arbejde	  ind	  i	  civilsamfundet”,	  v/Hanne	  Hørlyck,	  Et	  lettere	  liv



Lejre – om at turde sigte 
langt 
v. Inger Marie Vynne, 
kommunaldirektør i Lejre 
Workshop: Kan Collective Impact være løftestang for forandringer i 
kommunale måder at arbejde på?
Konference 18. september 2017 



+DIG



Ensomhed – VIVE survey blandt børn 
og unge i Lejre
Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.202 elever, fordelt på 7 skoler og 4 klassetrin (5/6 & 7/8)
´ 2 procent føler sig meget ofte ensomme, 3 procent føler sig ofte ensomme og 18 procent 

føler sig ensomme af og til 
Børn, der oplever sig selv som ensomme.
´ har langt sværere end andre børn ved at snakke med nogen - både voksne og 

jævnaldrende - når de er kede af det
´ oplever at blive drillet og/eller mobbet
´ har lavere psykisk trivsel og oplever ensomhed og lavt selvværd
´ går i mindre grad til fritidsaktiviteter, og oplever at der ikke er det rette tilbud til dem
´ oplever, at voksne ikke interesserer sig for dem, men vil gerne have mere opmærksomhed 

fra voksne
´ har lavere livstilfredshed og opfatter ikke sig selv som glade



Kerneopgaverne går på tværs – ligesom 
borgernes ”levede liv” gør det!

De velfærdspartnere, der skaber Vores Sted og kernevelfærden, må 
også være sammen om at forstå den! 



Rammesætning: Lejre



Eksempler på måder at arbejde på i 
Lejre
´ Kernevelfærdsudvalget og workshops (www.lejre.dk/kerneopgaver)

´ Erhvervslivet (fra myndighed til sparringspartner)

´ Økologi og madkultur (dialog med dem derude, der ER madkulturen i Lejre)



Trivsel & læring

Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, 
der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt. 

Formålet er, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som hun eller han kan – og fastholder 
lysten til at deltage i fællesskaber, være nysgerrig, og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge 
i Lejre Kommune. 

Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel og læring. Børn og unge har også et 
medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at andre børn og unge har det godt. 




