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Accept af, at 

prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 

hjemmeside  

JA 

Beskriv kort 

projektets 

overordnede 

formål:  

Børkop Højskole ønsker at bidrage til dannelse af sunde fællesskaber i et bæredygtigt 

samspil med natur og miljø. Vi kalder projektet ”Byg bro i Børkop”, fordi vi ønsker at 

projektet skal medvirke til at bygge bro på flere måder: 

- Bygge bro mellem højskole og lokalsamfund 

- Bygge bro mellem de to dele af den klimapark, skolen ligger midt i 

- Bygge bro mellem mennesker og natur 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Lokale borgere og frivillige foreninger i Børkop, Børkop Højskoles skiftende elevhold og 

Institutioner og skoler i Børkop 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

Aktionsgruppen bestod af 6 personer bredt repræsenteret 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

Flere hundrede lokale borgere er præsenteret for projektet på borgermøde. Ca. 20 har 

været engageret om interessenter. 



drejer det sig 

om?  

Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

Begge beskrevne aktiviteter i projektet er blevet realiseret. Det drejer sig om: 

1) Forberedelse af projektet gennem en borgerinddragende proces faciliteret af ”Sund By Netværket” hvor 

en aktionsgruppe med repræsentation fra højskolens bestyrelse og medarbejdere, Børkop Lokalråd og 

Vejle Kommunes Sundhedsafdeling over godt 1 år (fra oktober 2019 – december 2020) følger 

projektudviklingsprogrammet ”Byens rum – livet mellem husene” bygget op omkring 

projektledelsesværktøjet ”The Place Standard Tool”. Forløbet blev dog afkortet pga. corona-pandemien, så 

den afsluttende fase blev først udskudt og siden klaret på egen hånd af aktionsgruppen. Som en del af 

forløbet afholdtes et borgermøde d. 29. oktober 2020 i samarbejde med Børkop Lokalråd med henblik på 

at få kvalificeret projektet og givet det lokal forankring. 

2) Efter et længere efterbehandlingsforløb med inddragelse af en interessentgruppe, blev der med hjælp 

fra Moos Landskabsarkitekter udarbejdet en projektskitser som skal anvendes som baggrund for 

fundraising til udførelsen af projektet. Da projektskitsen ikke indeholder et budget, har vi med hjælp fra 

byplanlægger ved Teknik og Miljø i Vejle Kommune, Søren Nellemann, fået udarbejdet et økonomisk 

estimat, der kan benyttes til den næste fase med fremskaffelse af finansiering. 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Repræsentanter fra Vejle Kommune (Sundhedsafdelingen og Teknik og Miljø), Børkop 

Lokalråd, Kunstforeningen Markant, Børkop Vandmølles Venner m.fl. 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

I første omgang et øget kendskab mellem nogle af Børkops markante interessenter. 

Disse samarbejdsrelationer er nye og har allerede bidraget positivt til det fælles arbejde 

for at styrke fællesskabet om Børkop bys interesse for at udvikles som Naturbyen med 

Klimaparken (hvori Børkop Højskole ligger) som et centralt element. Der er derved 

skabt et godt samarbejdsgrundlag for videreførelsen af projektet med kendskab og 

opbakning fra centrale interessenter. 

Hvilke 

udfordringer har 

Endnu ikke nogen. 



samarbejdet 

medført?  

Hvilke dele af 

projektet er 

lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke 

forhold der har 

haft betydning 

for, at disse 

elementer er 

lykkedes?  

Læringsforløbet med procesværktøjet Place Standard Tool har være ét element, som har 

kvalificeret processen. 

Præsentationen af projektet på et borgermøde har også været afgørende. 

Invitationen til byens interessenter har endvidere været rigtig vigtig for projektets 

succes. 

Og endelig den brede repræsentation i aktionsgruppen, hvor Vejle Kommune også 

velvilligt har stillet ressourcepersoner til rådighed for projektet. 

Hvilke dele af 

projektet har 

medført flest 

udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor 

de har været en 

udfordring  

Forstyrrelserne fra corona, som afbrød læringsforløbet omkring Place Standard Tool og 

det momentum, som derefter skulle genfindes, har været den største udfordring. Dette 

skyldes, at projektet derved blev strukket ud over en længere periode, hvorfor det var 

vanskeligere at bevare momentum og fokus på projektets essens og resultat. 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

Projektet danner basis for det videre arbejde med at skabe en brobygning via skolens 

areal i tilknytning til Klimaparken. Dette vil forhåbentlig resultere i både en større 

integration af skolens i lokalmiljøets tænkning om og glæde ved Klimaparken. Og det 

vil forhåbentlig give skolens elever større glæde ved at være en del af det lokale 

bymiljø. 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

Det tror jeg ikke. 



lignende 

projektet i 

fremtiden?  

Hvad er jeres 

samlede 

vurdering af 

projektets forløb 

i forhold til de 

opstillede 

projektmål?  

Vejen til målet var pga. corona mindre lige end vi håbede. Men vi er nået i mål med alle 

de opstillede projektmål, hvilket er meget tilfredsstillende. 

hvad er de 

væsentligste 

erfaringer fra 

projektet i 

forhold til 

højskolernes 

folkeoplysende 

arbejde?  

At det er en god måde at bygge relationer til lokalsamfundet gennem konkrete 

projekter. Fællesskab gennem handling og ikke kun gennem møder og information. 

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

puljemidlerne 

generelt?  

Nej 

 
 


