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Byens stemmer 
KV21 og demokrati - et heartbeat i Campus 
                  

 
I perioden oktober 2021 til november 2020 afholdes Byens Stemmer – et såkaldt heartbeat. 
 
Vi har valgt at kalde det Byens Stemmer, og sætter fokus på børns og unges medindflydelse på 
hvad der sker i kommunen. Indgangsvinklen vil være at arbejde med demokrati og 
nærdemokrati. Fremtiden aktive medborgere forudsætter aktiv deltagelse og lyst til indflydelse, 
og det ønsker vi at dette heartbeat skal være med til at understøtte. 
 
Et heartbeat understøtter visionen for campussamarbejdet:  
”.. at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende, ansatte og 
borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og 
kultur.” 
 
Udvalgte medarbejdere fra hver institution mødes d. 23. september til markedsdag i 
Campushuset. Det er op til den enkelte institution at vælge hvor mange medarbejdere, man 
ønsker at deltage med.  

Markedsdag for udvikling af læringsforløb i Heartbeat 
På markedsdagen mødes alle tilmeldte medarbejdere i Campushuset og udveksler interesser og 
faglige mål i forhold heartbeat temaet, denne gang er det KV21 og demokrati. 
Man netværker, samarbejder og danner på den baggrund projektgrupper på tværs af deltagerne 
og på tværs af institutionerne. 
 
Markedsdagen faciliteres denne gang af Jakob Buhrkal, Th. Langs Skole og Mette Ladegaard 
Laursen, Silkeborg Ungdomsskole (og tidligere Campuskoordinator). Sidst i invitationen ses et 
eksempel på en markedsdag. 
 
Forudsætning for deltagelse i markedsdagen  
• Lyst til at arbejde med temaet  
• Nysgerrighed og åbenhed overfor nye læringsfællesskaber  
• Du har skabt et råderum til at agere, så du kan være fleksibel i forhold til at indgå aftaler 

omkring læringsforløbene (tid og ressourcer efter aftale med egen ledelse) 
• Medbring gerne 2-3 løse idéer, som kan bringes i spil  
 
Projektgrupperne udvikler et læringsforløb ved hjælp af projektværktøjet. Markedsdagen 
faciliteres af vores 2 projektledere, som er med til at sikre, at alle får gode læringsforløb i gang. 

http://campusbindslevsplads.dk/index.php/vaerktoejer/projektmodel/
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Kort herefter søger projektgrupperne finansiering fra Aktivitetspuljen, som administreres af 
projektlederne for heartbeatet. Aktivitetspuljen understøtter læringsforløbene og gør det muligt 
at indhente fx en foredragsholder eller anden ekstern aktør, særlige materialer og lign. 
Efter tildeling af midler, planlægger projektgrupperne selv møder og afholdelse af 
læringsforløbet i praksis i den efterfølgende heartbeat-periode. 
 
Heartbeatets afslutning sker i fællesskab i Campushuset, hvor alle forløb og partnere viser 
produkterne, afvikler workshops og lign. for hinanden og for offentligheden. 
Vi vil nemlig gerne vise hvordan vores partnerskab og Campushuset er et vigtigt læringscentrum 
for vores by. 

Tidsplanen 
30.6 Invitation til deltagelse i Byens stemmer 

23.8 Tilmeldingsfrist for deltagelse i Byens stemmer – TILMEDLING 

 Tilmeldte medarbejdere kontaktes efter tilmeldingsfristen. 

23.9 Markedsdag for udvalgte medarbejdere 

26.10 Arbejdsdag for projektgrupperne m. vejledning fra projektlederne (Jakob og Mette) 

26.10- Afvikling af læringsforløb 

18.11 Fælles afslutning i campushuset for elever, studerende, medarbejdere og offentlighed 

Til ledelsen 
Det er vigtigt for partnerskabet, at I bakker jeres medarbejdere op i deltagelse af heartbeatet. Vi 
anbefaler, at man på forhånd har været i dialog med medarbejderne og aftalt hvilke ressourcer 
og mandater medarbejderne tager med ind i projektet. Det er afgørende for markedsdagen at 
medarbejderne har forventningsafstemt med egen organisation, således de kan indgå de 
nødvendige aftaler på markedsdagen. 

Kontaktoplysninger 
Markedsdag og heartbeat 
Jakob Buhrkal, Th. Langs Skole, bu@thlang.dk 
Mette Ladegaard Laursen, Silkeborg Ungdomsskole, MetteLadegaard.Laursen@silkeborg.dk 
 
Praksis omkring Campushuset 
Heidi Aistrup Holt, Silkeborg Bibliotekerne, heidiaistrup.holt@silkeborg.dk 
 

Vi glæder os til et spændende forløb – et ud af flere – som danner grundlag for det fremtidige 

partnerskab. 

 

 

Venlig hilsen  

Formandskabet – Campus Bindslevs Plads 

https://forms.gle/MWJHKmi97Rf7Tx816
mailto:bu@thlang.dk
mailto:MetteLadegaard.Laursen@silkeborg.dk
mailto:heidiaistrup.holt@silkeborg.dk
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Et eksempel på et dagsprogram 
 

Del 1 
Kl. 08.00-08.15: Let morgenmad 
Kl. 08.15-08.45: Introduktion til CBP, Heartbeats samt gennemgang af procesbeskrivelse 
Kl. 08.45-08.50: Pause 
Kl. 08.50-09.10: Samtalesalon 
Kl. 09.10-09.20: Individuel idéarbejde 
Kl. 09.20-10.30: Idéudveksling i grupper + kort præsentation i plenum 
Kl. 10.30-10.40: Pause 
Kl. 10.40-11.30: Idébazar + projektgruppedannelse 
Kl. 11.30-12.15: Frokost 
 
Del 2 
Kl. 12.15-12.30: Opsamling på Markedsdagen del 1 samt præsentation af Projektværktøj 
Kl. 12.30-14.45: Udfyldning af projektværktøj i projektgrupper 
Kl. 14.45-15.00: Afrunding og tak for i dag 


