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HVORFOR
Kvalificering og videreudvikling af selve Silkeborg Kalder-kampagnen og Silkeborg Kalder
On Tour-konceptet. Ved at vide endnu mere om de potentielle tilflytteres behov og adfærd,
så ved vi også mere om hvad og hvordan, vi skal kommunikere til dem i vores indsatser.
Desuden er målet at blive klogere på, hvordan Silkeborg Kommune i endnu højere grad kan
aktivere og forbedre et lokalt værtskab blandt de lokale aktører, der også har
berøringsflader med potentielle tilflyttere.
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DATAGRUNDLAG
Kvalitative interviews
12 enkeltpersoninterviews - 7 telefoninterviews og 5 interviews ved Store Torv i
Aarhus i forb. med Silkeborg Kalder on Tour.
1 fokusgruppeinterview med 7 deltagere fra Pigepanelet
3 mænd og 16 kvinder
11 er flyttet til Silkeborg eller har planer om det
7 er hele vejen igennem bosætningsrejsen, mens resten (12) er i de første faser af
bosætningsrejsen
Primært børnefamilier
Primært par i alderen 24-35
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HVAD KAN DET BRUGES TIL?
• Et internt udviklingsværktøj til nye tiltag og services i Silkeborg Kommune
• En samtalestarter i forbindelse med etablering af partnerskaber med eksterne
samarbejdspartnere
• Et større indblik i de mange stadier som en tilflytter gennemgår inden
vedkommende etablerer sig i kommunen
• En kortlægning og et overblik over tilflytterens behov
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STADIER I BOSÆTNINGSREJSEN
TILFLYTTER

Fortsat undersøgelse og kontakt til lokale
myndigheder, skole og institutioner

Afsøgning af ejendomsmarkedet
og professionel rådgivning
Mental afsked og omstilling
Forhandling /kompromis
/enighed med partner

VÆRDIER +
TIDLIGERE
ERFARINGER

Undersøgelse af
lokalt, socialt miljø

Jobmuligheder

FORBEREDELSE INTERN

DRØMMEN
/BEHOV

(udvikling)

BESLUTNING

Kvalificering og rådgivning
ved familie/venner og netværk

FORBEREDELSE EKSTERN
(handling)

BESLUTNING

Afklaring af
økonomi v. bank

Kvalificering og rådgivning
ved familie/venner
Prioritering af
muligheder

KOMMUNE OG
SAMARBEJDSPARTNERE

KØB/
LEJE

NudGing og
historiefortælling

Transport
/logistik

Undersøgelse af
institutioner/skoler

Service:
Praktisk overblik
Relationsopbygning

Ny social
omgangskreds

FLYTNING

Etablering af
dagligdag og ny rutine

ETABLERING

SELVE
FLYTNINGEN

Praktisk
etablering
Integration og engagement
i by- og lokalmiljø

Service :
Integration og indsigt

TILFLYTTER
Den øverste del af modellen viser de stadier, man gennemgår som
tilflytter fra man overvejer at flytte, til man har etableret sig et
nyt sted.
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VÆRDIER +
TIDLIGERE
ERFARINGER
Som tilflytter går man ind i et bosætningsforløb med
en række menneskelige værdier og personlige
erfaringer, som altid vil præge de beslutninger man
tager i sit liv.
For at kunne vejlede dem bedre, kan man med fordel
spørge ind til hvilke værdier, der er vigtige for
vedkommende, og hvilke tidligere erfaringer
vedkommende har gjort sig i forbindelses med at bo
og flytte.
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”

”Det er også derfor, at han har tjenestested i Holstebro, så
selvfølgelig har vi lige været inde over og kigge på Holstebro, men
vi er rimelig hurtigt gået væk fra den by, for den giver os ligesom
ikke det værdisæt vi gerne vil have.”
“Det er nogle forskellige ting vi godt kan lide ved Aarhus og
Silkeborg – ved Silkeborg er det naturen og en god base – noget vi
mener, at det er godt for børn at vokse op i. Hvor Aarhus giver os,
mig og min mand, noget i forhold til de uddannelser vi kommer
med – noget liv og nogle ting det tilfører os rent værdimæssigt.
Der er nogle ting i det, der er afgørende. En base hvor vi føler, at vi
høre hjemme, og så er der rigtig meget socialt – det er vigtigt, at
vi har familie og venner omkring os, det er en stor del af vores
hverdag og det kommer også til at være en stor del af vores barns
liv.”
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Drømmen/behov
Tilflytteren har en drøm og/eller et behov, der skal udleves eller
dækkes i forbindelse med flytningen. Drømmen eller behovet
kan opstå på en meget kort bane, eller være mange år
undervejs.
Drømmen er typisk en positiv fortælling om det liv man ønsker
at leve i fremtiden, hvor behovet kan være af meget praktisk
karakter. Alle valg man tager og den information man opnår i
løbet af bosætningsrejsen, kan påvirke drømmen eller
behovet.
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”

“Vi begyndte allerede da vi fik det første barn, at snakke om hvor vi kunne tænke os at slå
os ned, og vi blev bare ved med at vende tilbage til Silkeborg, som opfylder de ting vi har
brug for, for at kunne etablere os – der er de ting vi forbinder med at være en familie der
bor i et hus. Det er et andet miljø i forhold til når man bor i lejlighed, end det vi selv husker
fra da vi selv var børn”

”Det er det der med, som vi også husker det fra vores barndom, at børnene kan lege samme
med andre børn, og man snakker med hinanden når man møder hinanden udover bare at sige
hej. Til trods for at vi har boet her i ti år (Aarhus), har vi ikke personlige forhold til nogen i
opgangen, også fordi at folk flytter ud og ind hele tiden. Min forestilling er, at når man flytter
ud i et mere etableret område, så bliver folk boende i længere tid og man får en relation til
hinanden, så det bliver mere personligt, hvor man føler sig tryg og føler sig hjemme og man
kan snakke med hinanden. Det er min forestilling.”
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FORBEREDELSE
INTERN (udvikling)
Denne fase er den forberedelse, der består af en lang række af
overvejelser, som man naturligt har, når man overvejer ens
bolig- og familiesituation. Her har man ikke besluttet sig
endnu og man rådgiver sig med den nærmeste familie,
vurderer og udvikler sine muligheder, inden man begynder at
handle aktivt.
Derfor hænger denne fase også uløseligt sammen med næste
fase ”Forberedelse ekstern (handling)”, da der er en konstant
vekselvirkning mellem udvikling og handling – vi tænker og
overvejer og så handler vi på det., men her kan tilflytteren gå
frem og tilbage mellem de to faser mange gange, inden man
vælger at flytte.
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Stadier:
Forhandling/kompromis/enighed med partner
Der er en løbende udveksling med den partner der er involveret i forløbet – det er
generelt i høj grad en demokratisk og ligeværdig beslutningsproces, hvor
partnerne vurderer og tager beslutninger i samråd med hinanden.
”Min kæreste og jeg har haft en fælles proces - vi har snakket meget om det
og i længere tid overvejet hvad er nice to have og hvad er need to have og
hvilke kompromisser skulle der til fra hver side - så det er helt klart 50/50 det har vi gjort sammen.”
Mental afsked og omstilling
- Selvom man aktivt har valgt at flytte, så vil der altid være en
tilvænningsperiode, hvor man skal tage afsked med det gamle liv og indstille sig
på det nye. Som regel glæder man sig til at flytte, men der kan også være særlige
forhold, som har tvunget en til at flytte. Er der børn involveret bør de altid have
særlig opmærksomhed mht. denne omstilling.
”Måske kan man give forældrene værktøjerne til at inddrage børnene i denne
proces. Vi var ret tæt på at inddrage børnene på et tidspunkt, hvor jeg var
langt længere i processen, og jeg kunne jo godt forstille mig at de render og
spiller fodbold og klatrer i træer, men de er jo der hvor de kun kan se en
nærmest bar mark, der var ikke ret meget, så min proces som forældre er
langt længere fremme end deres, og der kunne jeg godt have haft en
guideline om, at når du når dertil, skal du nok lige tænke over”
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Stadier:
Kvalificering og rådgivning ved familie/venner
- Inden man tager handling er der ofte en stor grad af inddragelse af ens
nærmeste familie i udviklingen og kvalificeringen af beslutningerne.
”Vi synes det er store beslutninger, men vi har bare snakket rigtig meget
om det med mange forskellige - vi prøver at forestille os det sammen, og
det er tit vi sidder og snakker om forskellige muligheder, som vi begge
snakker om løbende, i håbet om at så kan det være at vi kommer
nærmere en løsning. Men vi er begge to meget åbne mennesker - når det
står mellem Aarhus og Silkeborg, så kan det blive afhængigt af hele
pakken.”
Prioritering af mulighed
- Der er som regel en løbende prioritering af de muligheder man forestiller sig,
hvor man fravælger muligheder indtil man har et overskueligt grundlag for
handling.
”Jeg kan godt lide at drømme og planlægge fremad, og jeg kan godt
jævnligt gå ind og undersøge - okay - hvad er der af huse i de områder vi
har kigget på for at følge med og se om der er noget interessant”
Beslutning
Beslutningen bliver taget om at man vil undersøge markedet. Nu er tilflytteren
klar til at gå videre til at tage handling
”Med mht. huset var det faktisk rigtig meget noget med at vi hørte om
nogen i vores netværk der snakkede om steder - nu er der noget nyt her
eller her - og SÅ gik man på nettet og søgte på det. Inspirationen til hvor
vi skulle søge huse var meget det nære netværk. Det flok kendte til, hvor
det var fedt at være... Inspiration fra netværk, og så på boligsider, se hvad
der er af muligheder og så ud at se.”
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STADIE

Drøm/behov, mental afsked og omstilling, prioritering af muligheder

BEHOV

En indsigt i området og en opbygning af tryghed.

OPLEVELSE/FØLELSE

En tryghed der kan mindske de bekymringer, der altid følger med en flytning.

KONKRET HANDLING

UDFORDRING

Research online og sparring med venner og bekendte

Kvaliteten af informationen er ofte af svingende kvalitet eller ikke opdateret.

• I forlængelse af lokalområder med kant, kunne man oprette en ”tripadvisor” eller
”trustpilot” for områderne, hvor lokale borgere fortæller om deres oplevelse af at bo i de
forskellige områder, og give deres særlige anbefalinger til hvilke muligheder der er.

MULIGE
LØSNINGSFORSLAG

CITAT

• Vær til stede der hvor folk er, og vis at I er en del af byen
• Sørg for at alle aktører peger videre på hinanden. Ved at arbejde med at aktører i
værdikæden, som minimum er bevidste om hinandens lige vigtige rolle i at give
tilflytteren et godt indtryk af området (sted og by), så er man i gang med at sikre at
tilflytteren får en mere sammenhængende og naturlig fortælling om området.

“Jeg synes det var et svært ryk følelsesmæssigt. Det fyldte meget at etablere sig et nyt sted. Beslutte at nu var det
her vi var. Når man køber et hus, kan man ikke lige vælge om, om en måned som når man lejer. Det var meget den
usikkerhed i uh - er det nu? – det fyldte meget. Vi var glade for beslutningen, men man ved hvad man har, man ved
ikke hvad man får – man gætter sig lidt til hvordan det bliver, når man har truffet det valg
– og er det nu det rigtige for børnene? “
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VÆRDIKÆDEN
Turistaktør

Erhvervsliv

Vidensinstitutioner

Ejendomsmægler

Bosætningsrejsen
Før, under & efter

Borgeren

Værdi

Tilflytterens
samlede
værditilbud

Banker

Kommunen

Foreninger
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FORBEREDELSE
EKSTERN (handling)
Denne fase hænger uløseligt sammen med den interne
forberedelse, hvor man udvikler sine ønsker, men her handler
man på dem! Man er aktiv og udfarende, opsøgende og
undersøgende.
Fasen kan ende med at man vælger at flytte, MEN det kan
også ende med at man går tilbage til den interne
forberedelse, da man ikke fandt en god løsning på ens
ønsker, og derfor går tilbage i tænkeboks og udvikler nye
muligheder, da der er en konstant vekselvirkning mellem
udvikling og handling.
Vi tænker og overvejer, og så handler vi på det, men her kan
tilflytteren gå frem og tilbage mellem de to faser mange
gange, inden man vælger at flytte.
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Stadier:
Jobmuligheder
Jobbet er ofte en af hovedgrundene til at flytte og/eller meget afgørende for hvor
man flytter hen rent geografisk. Derfor hænger afsøgningen af jobmulighederne også
meget sammen med logistik.
”Min mand er uddannet i flyvevåbnet, og derfor ved man først hvor man ender,
når man bliver udstationeret. Det har hele tiden ligget i kortene at han enten
skulle til Karup eller Skødstrup. Jeg sad og skrev speciale, men jeg havde
indstillet mig på, at jeg tager det når det kommer, selvom jeg havde været ved
at forestille mig Jylland og hvordan det ville være. Det blev meget hektisk til
sidst mht. Karup og jeg måtte skynde mig at se hvor der kunne være jobs. Endte
med at komme til jobsamtale i Ikast Brande Kommune.”
Afsøgning af ejendomsmarkedet og professionel rådgivning
Tilflytteren bruger de professionelle som en sparringspartner til at få mulige tilbud,
og selvfølgelig som en professionel samarbejdspartner når en ny bolig skal anskaffes.
Men sparringen med de professionelle står meget sjældent alene.
Undersøgelse af lokalt, socialt miljø
Det lokale og sociale miljø kan spille en meget stor rolle i valget af hvor man slår sig
ned. Det er ofte her at fornuft møder drøm, og hvis området ikke lever op til den drøm
man har, er man tilbøjelig til at finde alternativer, også selvom det eksempelvis
betyder at man skal købe eller leje dyrere.
”Her vil vi komme hinanden lidt mere ved, også vores naboer - hvilket jeg synes
harmonerer rigtig godt med det at have et lille barn. I kraft af at Jespers bedste
ven bor på sammen gade gør lidt, men jeg tænker at vi helt sikkert skal gøre
mere for at investere os i lokalmiljøet. Jeg ved allerede nu at vores naboer er et
ældre par og jeg vil gerne engagere mig i det, for at vi kan komme godt fra start
og komme hinanden lidt ved, så der den der sikkerhed i at alle ved hvem
hinanden er og man holder øje med hinandens huse.”
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Kvalificering og rådgivning
ved familie/venner og netværk
Efter eller parallelt med den professionelle rådgivning, bruger tilflyttere sit private
netværk, som en kilde til at få udvalgt nogle muligheder blandt de ofte mange
uoverskuelige valgmuligheder. Det private netværk er ofte den endelige validering af
om et område er godt nok. De betragtes som en meget troværdig og upartisk kilde.
”Med mht. huset var det faktisk rigtig meget noget med, at vi hørte om nogen i
vores netværk der snakkede om steder - nu er der noget nyt her eller her - og
SÅ gik man på nettet og søgte på det. Inspirationen til hvor vi skulle søge huse
var meget det nære netværk. Det folk kendte til, hvor det var fedt at være.
Inspiration fra netværk, og så på boligsider, se hvad der er af muligheder og så
ud at se.”
Afklaring af økonomi v. bank
Rådgivning og forhandling med banken, som ofte kan have en meget vigtig
rådgivende rolle.
Undersøgelse af institutioner/ skoler
For mange tilflytterfamilier er skole og institution helt afgørende. Nogle kigger på
skole før de kigger på hus og område. Skolen er kilde til at dine børn trives i
dagligdagen og det er essentielt for at få en etablering til at lykkes.
”Det var afgørende for vores valg at vi flyttede ud et sted hvor der var
stisystemer til skolen, god skole og gode daginstitutioner med et godt ry.”
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Transport /logistik
Logistikken er helt central i den planlægning og udvælgelse der finder sted i en
bosætningsrejse. Logistik er vigtig for alle parter, og særligt hvor der er børn
involveret.
”Vi endte med at give alt hvad vi havde, for at kunne bo der hvor vi ville, for at
give børnene det vi ville have - det var utroligt vigtigt for os. Vi bruger rigtig
mange penge på at bo - vi prioriterer det - det er ligesom der man er hver dag.
Det tror jeg på er vigtigst for børn - de skal have en god dagligdag. Det er mega
vigtigt at logistik fungerer - jeg har set rigtig mange familier i mit job som
pædagog, blive ødelagt af dårlig logistik, hvor de skal bruge alt for meget tid på
at fragte sig rundt og hele tide bliver lidt stresset af mange køer, busser der ikke
kommer etc. Det er så afgørende at det fungerer HVER dag for jer”
Beslutning
Den endelige beslutning om at flytte tages i denne fase, og tilflytteren bevæger sig
ud af forberedelsesfaserne og tager det store spring.
”Tre ting – beliggenhed, potentiale i huset og prisen – at det var meget
overkommeligt i forhold til, hvor det var henne og hvad vi skulle sidde for. Vi vil
gerne undgå at sidde stramt i det økonomisk. Beslutningen var også nem at
tage, for vi var sikre på at det her hus ikke er svært at slippe af med igen,
hvorimod at nogle af de huse vi ellers har kigget på, har stået i et år, og hvis vi
køber dem, så kan vi ikke regne med, at vi bare lige kan sælge det og flytte. Ikke
at vi regner med at flytte, men det gav en tryghed at denne her grund ville give
nogenlunde det samme, som vi har givet for den.”
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STADIE

Undersøgelse af lokalt, socialt miljø,
Undersøgelse af institutioner/skoler,
Kvalificering og rådgivning ved familie/venner og netværk

BEHOV

At overskue muligheder lokalt.

OPLEVELSE/FØLELSE

Det er svært at overskue en stor beslutning med mange muligheder. Er der noget jeg
ikke forstår godt nok, overser eller går jeg glip af nogle gode muligheder for mig og min
familie og hvem kan jeg stole på?

KONKRET HANDLING

UDFORDRING

Man søger hjælp og kvalificering 1. ved nogle man er fortrolige med og 2. ved nogen man kan
spejle sig i. Den professionelle rådgivning er et godt udgangspunkt, men den endelige
validering og udvælgelse sker i lige så høj grad via eget netværk og bekendte der
repræsenterer en valid kilde – eks. en skolelære i området, som man har i sin vennekreds.

Selvom man inddrager det sociale netværk i valideringen af de muligheder man har, er
det ikke sikkert at man får den ønskede kvalitet eller afdækket alle muligheder. Det er
stadig svært at danne sig et overblik, og det er svært at sikre det bedste match.
• En løsning kan være bedre lokalsamfundsbeskrivelser som alle ejendomsmæglere kan have
liggende.
•

Kommunale medarbejdere, lokale frivillige eller udvalgte ejendomsmæglere kan udpeges og
klædes på til at være kommunens matchmaking serviceagenter, der via personligt interview
med tilflytteren, kan hjælpe med at finde de mest rigtige muligheder for tilflytteren i netop
dette område.

•

Bo i en prøvebolig – lån en bolig i en periode og oplev området på egen krop og gør dermed dine
egne erfaringer, og lev dig ind i dit nye liv.

•

En bosætningsportal med fokus på forløbet i bosætningsrejsen – a la den internationale version
af København Kommunes hjemmeside

MULIGE
LØSNINGSFORSLAG

CITAT

”Jeg endte med at bruge skolelederne på T.H. Langs. som en slags rådgiver, som anbefalede børnehaver
- hun er en meget god repræsentant - hvor hun spørger ind til hvor vi leder og hvad der er af
muligheder.”
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STADIE

Transport/logistik

BEHOV

Bedre indblik i logistikken og flere alternative transportmuligheder

OPLEVELSE/FØLELSE

Jeg bruger meget tid på den logistiske planlægning og det kræver meget research, og
det er frustrerende at bruge tid på.

KONKRET HANDLING

UDFORDRING

MULIGE
LØSNINGSFORSLAG

Brug af Google Maps og fysiske besøg og research i området
Det kan være svært at lokalisere alle muligheder og at få det totale overblik over
logistikken i alle områder. Indgående kendskab til området virker nødvendigt for at få
alle detaljerne med.

• Et kort, hvor man kan se afstande – eks. inden for en cirkel man selv definerer, og
som kan vise, at det tager x antal minutter at cykel eller gå til stationen. Disse
parametre være svære selv at sætte op, hvis man ikke allerede har en bolig i sigte,
som man selv kan tager ud til, eller finder på et kort og måle op.
• Flere direkte busruter fra banegården og gennem byen.

CITAT

”Vi har kigge meget på rækkehuse, men når de nye rækkehuse kommer er de langt
fra centrum og derfor også langt fra tog, og så bliver logistikken svær. Jeg kører i
bil og min kæreste tager tog (hun arbejder i centrum af Aarhus) - togturen er fin
nok, men så begynder den ekstra tur i begge ender af togturen at være unødig
lang. Hvis man lavede et togstop mere på østsiden af Silkeborg så tage man lidt af
det, for så kommer der ligesom et nyt bycentrum og dermed også et andet opland.
Man kunne også have nogle bus-A-linjer, som kørte mere direkte
fra stationen og gennem byen.”

21

FLYTNING
Selve flytningen er selvfølgelig en vigtig del af forløbet, men
det er som regel en fase, som bare skal overstås logistisk og
praktisk, og derfor er der mindre fokus på det i denne
oversigt.
Stadier:
Køb/Leje
Købs og lejeprocessen kan bestemt være meget stressende
og udfordrende for tilflytteren, der ofte på dette tidspunkt
jonglerer med mange opgaver på en gang.
”Processen gik hurtig og smertefri. Det var virkelig
dejligt at det gik sådan når man nu havde taget
beslutningen. For man investerer rigtig mange følelser i
denne beslutning og har overvejet det rigtig grundigt,
og så vil man også gerne have det det lykkes og at det
lykkes rigtig hurtigt, for det giver anledning til en
masse bekymringer.”
Selve flytningen
Et stadie som er meget praktisk orienteret, og hvor familie
og venner ofte har en stor rolle at spille i forhold til at hjælpe
med afviklingen.
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STADIE

Køb/leje, Selve flytningen

BEHOV

Stresshåndtering

OPLEVELSE/FØLELSE

For mange føles det næsten som en slags ekstremsport at kaste sig ud i et huskøb,
måske samtidigt med, at man venter sig første barn. Derfor kan der opstå stress og
søvnløse nætter.

KONKRET HANDLING

Der udarbejdes lange lister og planer for alt som skal huskes, men der er mange der ikke
ved hvad de skal gøre med den særlige stresssituation.

UDFORDRING

Hvad skal man huske og hvordan får man overskud i flyttesituationen?

MULIGE
LØSNINGSFORSLAG

CITAT

• Et samarbejde med regionen om at lave en flyttevejledning – disse 10 råd skal du
og din familie huske når de flytter. Så kan I komme lidt mere sikkert igennem
forløbet som mennesker og som familie.

Vi er ikke så gode til at håndtere denne stress. Måske kan en tilflytterkommune eller
region, fordi det i sidste ende er på tværs af kommuneområder, man kunne måske
hjælpe regionen med at gøre det bedre, ved at tage et større socialt ansvar for sine
borgere, også selvom blodet ikke sprøjter ud af kroppen på mig.
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ETABLERING
Den sidste fase er også en meget vigtig del af forløbet,
for nu er man nået frem til det nye sted og det nye
område. Her starter den nye hverdag og den nye identitet
som borger og mennesker. Denne etablering foregår både
som individ og mennesker, som familie og som part en i
en social sammenhæng med lokalsamfundet.
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Stadier:
Ny social omgangskreds
Afhængig af hvor stor en tilknytning man har til området i forvejen, så er opbygning
af en social omgangskreds et mere eller mindre udfordrende stadie man skal
igennem, og tildel kontinuerligt er i. For mange er det en særlig udfordring at skulle
skabe nye venner som voksen. De fleste påpeger, at de forventer at bo der i mange år
frem i tiden, så en stærk social omgangskreds er vigtig at etablere.
”Jeg vidste ikke, at der eksisterede denne her ’Silkeborg Kalder’, før end at der
var en kollega der nævnte den for mig. I virkeligheden er der rigtig mange gode
arrangementer og events, men hvordan får jeg det at vide og får et overblik?
’Det sker i Silkeborg’ på Facebook er et godt bud. Men jeg skal aktiveres af et
eller andet – min kollega eller min interesse for noget. Jeg meldte mig med det
samme til fit-challenge, og så opsøgte jeg netværk den vej igennem.”
Fortsat undersøgelse og kontakt til lokale myndigheder, skole og institutioner
Der er en fortsat praktisk etableringsproces, som er forbundet med enhver flytning.
Etablering af dagligdag og ny rutine
Indkøring af nye rutiner mellem partnere, der skal finde nye pendlerruter og arbejds-/
fritidsrutiner og/eller børn, der skal i skole eller institution.
”Jeg lavede en lille bog til min datter om skolen og det at bo i Silkeborg, det
hjalp ungerne til at føle sig mere velkommen, og skolen har også haft en kæmpe
rolle i at få børnene til at føle, at de hører til og at de glæder sig til at komme til
det nye sted - at føle sig enormt velkommen - hun fik også en T-shirt af skolen.
Det samme gør sig gældende i Sejs som er en folkeskole - det tilhørsforhold er
virkelig vigtigt - skolerne er gode til det.”
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Praktisk etablering
Tilflytteren kan i tilfældet af, at man har købt en bolig, have større eller mindre
opgaver forbundet med at renovere eller på anden måde istandsætte deres nye bolig.
Integration og engagement i by- og lokalmiljø
Selve det at blive en del af det lokale miljø, er vigtigt og kan hjælpe på at man føle
sig hjemme og får opbygget den sociale omgangskreds. Det kræver, at der er et
lokalt netværk der kan tage godt imod en tilflytter. De fleste tilflyttere er ofte meget
motiveret for at integrere og engagere sig lokalt, for de ved godt, at de skal være i
området i mange år, og at de eksempelvis selv skal være med til at skabe et godt
lokalt miljø for deres børns opvækst.
”Det lokale miljø er vigtigt her – vores er meget på vejen – vi bor et godt sted,
hvis der går en husalarm, så står vi med det sammen tre mand høj. Det har vi
fået men masse netværk igennem. Folkene i Silkeborg er meget
imødekommende og vil gerne snakke, og det gør at man føler sig velkommen.”

26

STADIE

Etablering af dagligdag og ny rutine, Integration og engagement
i by- og lokalmiljø, Ny social omgangskreds

BEHOV

At blive en del af lokalmiljøet hurtigt og føle sig hjemme

OPLEVELSE/FØLELSE

Det kan være en overvældende oplevelse at flytte til et nyt område, og særligt for børn
kan det være en svær omstilling

KONKRET HANDLING

UDFORDRING

MULIGE
LØSNINGSFORSLAG

CITAT

Det er meget op til ens eget initiativ at finde vej ind i et lokalmiljø
Hvordan gør man det lettere for den enkelte og naturligt for lokalsamfundet at tage
imod?
•

Velkomstkomité på gadeplan: Organisering eller nudging til at hvert gadelaug eller
ejerforening/beboerforening organiserer små velkomstkomitéer bestående af andre
beboere på gaden/i området, som tager imod nytilflyttere – dvs. går over og byder
velkommen, evt. kommer med en blomst eller en velkomstpakke fra kommunen, evt.
indeholdende lokale foreningstilbud mm.

•

Velkomstkomité på arbejdspladsen: Etablering af en “buddy” på arbejdspladsen, som kan
give gode råd om det at være ny i Silkeborg, hvor tingene er og hvor man mødes mm.

•

Bogen om at starte i en ny skole – en billedbog som kan hjælpe den nye elev med føle sig
hjemme. Skolen skal tage det på sig at være god vært - det smitter af på hele familien.
Skolerne er gode til det, så man som kommunen skal bare vide det og anerkende det.

“Jeg lavede en lille bog til min datter om skolen og det at bo i silkeborg, det hjalp
ungerne til at føle sig mere velkommen, og skolen har også haft en kæmpe rolle i at få
børnene til at føle at de hører til og de glæder sig til at komme til det nye sted - at føle
sig enormt velkommen - hun fik også en t-shirt af skolen. Det samme gør sig gældende
i Sejs som er en folkeskole - det tilhørsforhold er virkelig vigtigt
- skolerne er gode til det.”
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KOMMUNE OG
SAMARBEJDSPARTNERE
Den nederste del af modellen viser de overordnede opgaver, som kommunen kan
have i forbindelse med at understøtte tilflytteren i at vælge, hvor man vil flytte hen,
og når man har valgt at flytte.
Alle samarbejdspartnere i den samlede værdikæde af berøringspunkter i
bosætningsrejsen, kan have en vigtig rolle i at understøtte tilflytteren i at få et godt
forløb fra drøm til etablering.
Derfor skal kommunen arbejde med at få ejendomsmæglere, banker, skoleledere,
institutionsledere, foreningsrepræsentanter, lokalråd og lokale borger etc. engageret i
en fælles indsats, hvor man sammen opbygger en god relation til tilflytteren.
Målet med relationsopbygningen er, at sikre en god integration og at den nye borger
også bliver en god ambassadør for kommunen, således at vedkommende naturligt
også selv tiltrækker nye tilflyttere.
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VÆRDIKÆDEN
Turistaktør

Erhvervsliv

Vidensinstitutioner

Ejendomsmægler

Bosætningsrejsen
Før, under & efter

Borgeren

Værdi

Tilflytterens
samlede
værditilbud

Banker

Kommunen

Foreninger
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KOMMUNE OG
SAMARBEJDSPARTNERE
Nudging og historiefortælling
I denne faser hvor tilflytteren mentalt og praktisk forbereder at flytte, skal man fokusere på at få fortalt de gode historier, og
de mange fordele ved at flytte til kommunen. Her skal man tale ind i den drøm, som de fleste mennesker har om deres fremtid.
Kommunen og dens samarbejdspartnere skal vise forskellige bud på at drømmen kan realiseres netop her. Målet er at skubbe
til (nudging) tilflytteren gradvist i retningen af at forestille sig Silkeborg som den endelige destination.
Service: Praktisk overblik
I denne fase er den vigtigste understøttende opgave at hjælpe tilflytteren med alle de praktiske opgaver. Jo lettere det går og
jo bedre kvalitet informationen har, jo større chance er der for at tilflytteren føler sig tiltrukket af området. Her er det vigtig,
at de enkelte steder, områder og byer kommer i spil i sin egen ret, og at det ikke er kommunen som helhed man brander.
Tilflytteren er interesseret i hvordan stederne er forskellige fra hinanden.
Service: Integration og indsigt
Den sidste vigtige serviceopgave for kommunen og samarbejdspartnere er at hjælpe tilflytteren med at integrere sig og få en
dybere indsigt i området praktisk og socialt. Her kan det anbefales at myndigheder og lokalsamfund arbejder tæt sammen for
at give tilflytteren den bedst mulige oplevelse i form af velkomstpakker, information eller anden vejledning. Lidt ligesom en
onboarding proces for en ny medarbejder i en virksomhed – jo mere alle tager et medansvar og guider vedkommende, jo
hurtigere er tilflytteren integreret. Desuden er der ofte en stor og naturlig motivation hos tilflytteren til at engagere sig lokalt
og socialt – det er et momentum, som kommunen og samarbejdspartnerne skal gribe til gavn for lokalsamfundet.
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Udarbejdet af

For Silkeborg Kommune
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