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Produkt: 
Et lærende evalueringsforløb. Vi mener, 
at evalueringer skal være inddragende og 
involverende og give mulighed for læring og 
forbedringer for alle i løbet af processen.
Projektet afsluttes i 2021 med en samlet 
rapport, som indeholder en række 
anbefalinger til brug for såvel Bording som 
tilsvarende lokalsamfund og øvrige aktører, 
som Realdania og Ikast-brande Kommune.

Opgave:
Før Hele Landet og Tinna C. Nielsen 
involverede sig i Bording, var der indgået 
en partnerskabsaftale mellem Realdania og 
Ikast-Brande Kommune, som ønskede at 
teste om et ekstra økonomisk bidrag efter en 
områdefornyelse, kunne forstærke brugen af 
de nye byrum og booste etableringen af nye 
selvbærende traditioner. 

Vores erfaring er, at det kan betale sig at 
investere kræfter i at skabe en glidende 
overgang fra projektudvikling og realisering 
til ibrugtagning. I Bording har man etableret 
en organisering og fora, der skal gribe og 
understøtte lokale initiativer - både mentalt 
og økonomisk. Vores opgave er at følge og 
støtte ibrugtagningen gennem en løbende, 
parallel evaluering af processen. 

Evalueringsforløbet fokuserer på, hvad der 
allerede går godt og afdækker potentialet for 
forbedringer og udvikling – fra nødvendige 
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tilpasninger til radikale fornyelser.
Udover at skabe læring og forankring lokalt 
skal evalueringen også kunne perspektiveres 
i forhold til lignende tiltag og processer i 
andre lokalsamfund og i andre processer, 
hvor ibrugtagningsfasen også er afgørende 
for at indsatserne kommer til at virke efter 
hensigten. 

Tilgang:
Hele Landet har i samarbejde med 
Antropolog Tinna C. Nielsen fra Move the 
Elephant - for Inclusiveness, designet en to-
årig proces, som har fokus på fire teamer:

Tema 1 har fokus på etablering, 
organisering, succeskriterer og 
samarbejde.

Tema 2 har fokus på ansøgerprocessen,
ansøgerfelt og projekttyper.

Tema 3 har fokus på projektetablering,
projektsparring og projektopbakning.

Tema 4 har fokus på perspektiverende
erfaringer og viden fra delevalueringer.

Ved projektets afslutning samler vi 
erfaringerne og vores viden i en række 
anbefalinger til brug for såvel Bording som
tilsvarende lokalsamfund, og øvrige aktører, 
som Realdania og Ikast-brande Kommune.
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