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BLIV UDDANNET 
I BEBOERSAMARBEJDE
26.- 27. AUGUST & 24. SEPTEMBER 2020 - ALLE DAGE 9-16
TILMELDING PÅ MAIL TIL: AJ@BEDREBYGGEPROCESSER.DK
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Beboersamarbejde er vigtigt

Det er efterhånden alment anerkendt at et godt beboersamarbejde
under renovering af boligbyggeri er meget vigtig. Et renoveringsprojekts succes 
er i høj grad afhængig af samspillet med beboerne. 
I de indledende faser skal beboerne opnå ejerskab til renoveringsprojektet. I 
projekteringsfasen er fokus på forventningsafstemning omkring løsninger og 
detaljer. Mens beboersamarbejdet i udførelsesfasen skal være 
med til at sikre trygge, velinformerede, samarbejdsvillige og tilfredse
beboere. 

Efterspørgslen på beboersamarbejdskompetencer stiger

Oftere og oftere efterspørges personer med kompetence i
beboersamarbejde. Det skal være en person der har erfaring med
beboersamarbejde, gode menneskelige kompetencer, som er dygtig
til kommunikation og som kan sikre godt samarbejde mellem byggeudvalg, 
rådgivere, håndværkere og beboere.

Tag en uddannelse i beboersamarbejde

Det er ikke nogen let opgave at sikre godt beboersamarbejde! Og der har hidtil 
ikke været noget samlet overblik over de kompetencer som det kræver. 

Men nu er der en uddannelse, der vil styrke kompetencerne i at samarbejde 
med beboerne. Uddannelsen bygger på best practice i branchen, og den giver 
en praktisk indføring i de redskaber, som de bedste i branchen bruger. Men 
uddannelsen går også udover, hvad der er best practice i dag. Det gør den 
ved at give indsigt i en række metoder og værktøjer fra andre brancher og 
fagområder. Det er indsigter om kommunikation, samarbejde, adfærdsdesign og 
dialogredskaber.

DERFOR UDBYDER 
BEDRE BYGGEPROCESSER 
EN UDDANNELSE I 
BEBOERSAMARBEJDE
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Meld dig til uddannelsen, hvis du gerne vil blive klædt på med den nyeste viden 
indenfor beboersamarbejde. Uddannelsen er målrettet projektledere indenfor 
renovering af boligbyggeri, der ønsker at hæve deres kompetencer og praksis til 
et nyt niveau.

Uddannelsen i beboersamarbejde vil give deltagerne en samlet forståelse og 
ramme for deres opgaver med beboersamarbejde. Den vil give en række indsigter 
og læringer om, hvordan man lykkes med beboersamarbejdet. Og den vil give 
konkrete redskaber til at gennemføre det gode beboersamarbejde i alle faser af 
renoveringsprojektet.

KOMPETENCER
VI BYGGER DE RETTE

Det siger tidligere kursister:Det siger tidligere kursister:

“jeg har fået en skarp gameplan i 
forhold til at arbejde struktureret med 
samarbejdet med beboere”

“Engagerede, gode undervisere 
samt god stemning. Det gjorde 
undervisningen mere intens og skabte 
mulighed for stor deltagelse fra 
kursisternes side”
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INDSIGT LÆRING

METODISK 
VÆRKTØJSKASSE UDDANNELSESBEVIS

DIT UDBYTTE

Indsigt i hvad godt beboersamarbjede 
kræver. Du opnår forståelse for, hvad 
bygherre, rådgiver og entreprenør skal 
kunne. Hvilke opgaver som skal løses 
hvornår og hvilke kompetencer det 
kræver at løse dem.

Læring om at skabe tillid og tryghed 
og læring om effektiv kommunikation. 
Du lærer om hvordan du skaber 
tillid. Du lærer om målgrupper og 
forskellige kommunikationskanaler. 
Du lærer at kommunikere effektivt og 
tillidsskabende til beboere. 

Du får en indføring i en række relevante 
værktøjer til beboersamarbejde. 
Introduktion til værktøjer indenfor  
blandt andet planlægning, kommuni-
kation, og risikohåndtering i forhold til 
beboersamarbejde. Samt træning i at 
bruge dem i praksis.

Du løser en opgave og får et bevis for 
din uddannelse i beboersamarbejde. 
Opgave og uddannelsesbevis vil sikre, at 
du  som uddannet i beboersamarbjede 
har tilegnet dig de rigtige kompetencer. 
Samt at du kan bevise dine kompetencer 
indenfor beboersamarbjede overfor 
kunder og arbejdsgiver.

På uddanelsen i beboersamarbejde kan du få dyb indsigt i hvad 
godt beboersamarbejde kræver. Samt udvikle dine kompetencer 
indenfor planlægning og gennemførsel af tillidsskabende 
beboersamarbejde under udførelsen af renovering i boligbyggeri

DET FÅR DU UD AF DET
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DIN UDDANNELSE I BEBOERSAMARBEJDE 

UDDYBET PROGRAM

ANDEN 
KURSUSGANG

• Siden sidst: Opsamling på fælles erfaringer og 
læring fra arbejdet med opgaven.
• Læring fra arbejdet med værktøjerne: Hvilke 
fordele og udfordringer var der ved at arbejde 
med guides og værktøjer.
•  Svære samtaler: Introduktion til hvordan man 
lykkes med svære samtaler med beboere.
• Implementering: Hvordan sikres det, at 
læring fra kurset implementeres i hverdagen? 
Videnspredning og implementering i egen 
organisation.

FØRSTE 
KURSUSGANG

4 UGERS 
OPGAVE

• Rollen: Hvad skal man kunne for at sikre godt 
beboersamarbejde? 
• Tillid: Hvad er det, hvorfor er det vigtigt, hvordan 
skabes det?
• Kommunikation: Målgruppeteori, medier og 
kommunikationskanaler, kommunikation med 
beboere.
• Adfærdspsykologi: Hvordan får man mennesker 
til at handle? Hvordan skaber man samspil med 
beboere?
• Beboerstrategi: Hvordan laver man en strategi 
for beboersamarbejde? Indføring i konkret 
metode og værktøj.
• Kommunikationsplan: Hvordan laver man en 
kommunikationsplan? Indføring i konkret metode 
og værktøj.
• Procedurer for beboersamspil: Hvordan får man 
beboerne til at bidrage til en effektiv byggesag? 
Indføring i konkret metode og værktøj.
• Risikoanalyse og forebyggelse: Hvordan laver 
man risikoanalyse? Og hvordan kan man arbejde 
med forebyggelse? Indføring i konkret metode og 
værktøj.
• Beredskab: Hvordan laver man hvis-så-planer? 
Indføring i konkret metode og værktøj.
• Opgave: Introduktion til opgaven: Lav 

beboerstrategi for en case (egen byggesag eller 
anden case).

• Refleksion og læring: Fælles afslutning på første 
kursusgang med fokus på at sikre læring og det 
videre arbejde med opgaven.

• Opgave: I de fire uger mellem de to kursusgange 
arbejdes med opgaven: Lav beboerstrategi for en 
case (egen byggesag eller anden case).
• Sparring: Undervejs gives personlig sparring og 
vejledning.

• Ved gennemført uddannelse udstedes et 
uddannelsesbevis fra Bedre Byggeprocesser.

UDDANNELSES-
BEVIS 
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Uddannelsen afholdes 
over to kursusgange.

Første kursusgang er et 
2-dages forløb. Anden 
kursusgang er en enkelt 
dag afsluttende med 
udstedelse af kursusbevis.

Mellem de to kursusgange 
arbejder deltagerne med 
en hjemmeopgave.

Kurset afholdes på:

DTU SCIENCE PARK
Diplomvej 377
2800 Lyngby
 
26.- 27. august 2020
Første kursusgang

24. september 2020
Anden kursusgang

Kurset koster 
14.700 kr. ex moms.

Send din tilmelding til: 

aj@bedrebyggeprocesser.dk

PRISTID OG STEDOMFANG

UNDERVISERNE

DET PRAKTISKE

UDDANNELSEN UDBYDES AF BEDRE BYGGEPROCESSER, SOM ER EN VIRKSOMHED DER ER 
SPECIALISERET I BEBOERSAMARBEJDE PÅ BYGGEPROJEKTER. 

UNDERVISERNE FRA BEDRE BYGGEPROCESSER HAR MANGE ÅRS ERFARING 
FRA BYGGEBRANCHEN OG EKSPERTISE I SOCIOLOGI, ADFÆRDSPSYKOLOGI OG 

KOMMUNIKATION.

DIN UDDANNELSE I BEBOERSAMARBEJDE 

TILMELDING


