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Resumé 

På det andet møde i opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune 
skal deltagerne analysere inspirationsmateriale og data, der er blevet indsamlet i den 
mellemliggende periode for første møde og aftale hvordan andre unge inddrages i 
udvalgets arbejde.  
 
Baggrund 

Når opgaveudvalget mødes anden gang byder vi officielt Anna og Emilie velkommen. 
 

På selve mødet skal vi bevæge os fra inspiration til idé. Vi skal analysere det 
inspirationsmateriale og data, som vi i fællesskab har indhentet på vores første møde, ved 
RUM-rejsen d. 25. september 2018, der var en inspirationstur i forskellige rum, og den 
lydfil opgaveudvalgets medlemmer fik som hjemmeopgave at lave.  
 
Til at hjælpe os på vej i den proces får vi indspark blandt andet fra en professionel indenfor 
arkitektur, der med sin erfaring og perspektiver kan give os tips og tricks til at udvikle idéer 
til de kommende ungdomsboliger i Gentofte.  
 
På baggrund af al det ovenstående skal vi idéudvikle på indretning af inderum, fællesrum 
og udearealer.  
 
Vi afslutter mødet med at præsentere vores idéer for hinanden ligesom vi aftaler, hvordan 
vi kan afprøve disse med andre unge fra Gentofte.  
 

Indstilling 

Det indstilles at  
 
 
Opgaveudvalget ’Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune’:  
 
1. Idéudvikler på indretning af inderum, fællesrum og udearealer.  
 
2. Aftaler hvordan idéerne afprøves med andre unge i Gentofte.  
 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Andreas åbnede mødet med at byde Emilie velkommen til opgaveudvalget, der denne 
gang mødtes i Kranhallen, som var blevet iscenesat til at give omridset af en 
ungdomsbolig. Emilie har ikke haft mulighed for at deltage på tidligere møder.  
 
Mødet startede med, at den overordnede proces for opgaveudvalgets arbejde blev 
genopfrisket og hovedopgaven, om at idéudvikle på indretning af inderum og fællesrum 
ude og inde, blev præsenteret.  
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Hovedopgaven blev rammesat af et inspirationsoplæg af Karen Siercke, som er ekspert i 
at skabe rum og rammer for unge, så de kan fortælle deres historie. Hun pointerede for 
opgaveudvalget, at de skulle huske, at de alle har noget at bidrage med og jo mere 
personlig de bliver i deres ønsker og ambitioner for anbefalingerne, jo mere nærværende 
bliver de for andre.  
 
Derefter gav kommunens faglige ekspert, opgaveudvalget indspark fra sit besøg hos 
seniorpartner Dorthe Keis, Arkitema Architects, På mødet uddybede hun, hvordan 
Arkitema har arbejdet med fællesskaber i ungdomsboligbyggeriet Nordbro på Nørrebro, 
som opgaveudvalget besøgte på inspirationsturen den 25. september.  
 
Det sidste faglige indspark kom i form af billeder og en kort fortælling om Bjarke Ingels’ 
udstilling BIG ART i Charlottenborg Kunsthal, der viser, hvad kunst og arkitektur kan 
sammen, og hvad de forstærker hos hinanden.  
 
Processen for indsamling af inspiration blev rundet af med en lydfil optaget af en af 
opgaveudvalgets medlemmer. Medlemmet havde interviewet en anden ung, der fortalte, at 
det er vigtigt for ham, at der er mulighed for at sætte sit eget præg på en bolig ved, at der 
er plads til egne møbler og ting, som kan gøre den til ens egen. Derudover lagde han vægt 
på at have et velfungerende køkken med basisting som bordplads, ovn og kogeplader.   
 
På baggrund af den føromtalte inspirationstur, faglige indspark, de unges egne erfaringer 
og oplevelser begyndte idéudviklingen med, at alle deltagere udvalgte tre billeder, der 
fortalte noget om et tema, der er vigtigt for den enkelte i forhold til indretning inde og i 
fællesrum ude og inde. Efterfølgende pegede opgaveudvalget i fællesskab på følgende ti 
vigtigste pointer, de gerne vil arbejde videre med:  
 
Temaer om indretning af ungdomsboliger inde  

 Plads til mine ting – sætte sit præg 
Det skal være muligt for den enkelte unge at sætte sit eget præg på den 
ungdomsbolig, man bor i.  

 Lys skaber rummet – stemning og tryghed  
Naturligt lys og lysindfald er vigtigt for stemningen i en bolig og for at der er trygt og 
rart at være. 

 Individuelle behov fx sygdom eller handikap 
Ungdomsboliger skal være tilgængelige for alle lige meget om man har et fysisk 
eller psykisk handicap.  

 
Tema om fællesrum overordnet  

 Dialog som grundlag for fællesskab og indretning af rum 
Fællesrum skal skabe anledning til dialog med andre, og dermed danne 
fællesskaber. Det kunne også være, at boligselskabet eksempelvis tog kontakt til de 
unge, der står på venteliste til en ungdomsbolig og allerede før, de flytter ind, 
faciliterede dialog, som skaber fællesskaber.  

 
Temaer om fællesrum inde  

 Synlige fællesarealer  
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Pointe fra Arkitema om, at fællesarealer skal være synlige og dermed placeret, så 
man kan se, om der foregår en aktivitet, man gerne vil deltage i.  

 Fordybelsesrum – tryghed, omsorg, ”en base” 
Der skal være fællesrum, som giver mulighed for at være i et trygt og omsorgsfuldt 
miljø. 

 Et fælles formål – eksempelvis læsesal, urtehave, vaskeri 
Handler om, at fællesrum har funktioner, der skaber et fælles formål for dem, der 
bor der og bruger det.  

 Identitet, sjæl, unik   
Det sted man bor, skal have noget specielt over sig eksempelvis ved at have kunst, 
der skaber anledning til dialog. 

 
Temaer om fællesrum ude  

 Aktiviteter og leg for alle – også gæster  
Det er vigtigt, at der er mulighed for at være aktiv og finde sit indre legebarn frem og 
det skal ikke kun være et attraktivt rum for unge, men også alle dem, der 
eksempelvis kommer på besøg som forældre, søskende, venner mv.  

 Spontane fællesskaber 
Der skal være mulighed for, at der kan opstå noget spontant, hvilket skal forstås på 
den måde at nogle af de bedste oplevelser er nogle, der ikke er planlagte, men blot 
opstår.  

 
Afledt af drøftelserne om temaer, ønsker de unge en mere dybdegående drøftelse af 
huslejeniveauet for en ungdomsbolig, da det er helt centralt for at kunne bo i en.  
 
Afslutningsvis aftalte opgaveudvalget at trykprøve pointerne bredt hos andre unge, 
herunder unge på venteliste til en ungdomsbolig blandt andet gennem spørgeskemaer via 
forskellige kanaler.  
 

 
Bilag 

Arkitema architects 5. oktober 2018 – møde med Gentofte Kommune 
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