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• Kortlægning af fysisk placering i skoledistrikterne af læringsmiljøer, 

pædagogiske institutioner, idræts-fritids-kultur aktiviteter, rammer for 

lokalt samvær fx i boligområderne, attraktive aktivitetssteder, stier, 

legepladser, løbe- og cykelruter, steder for familie- og borgerevents 

• Kortlægning af hvad der er unikt i hvert af skoledistrikterne, så børn, unge 

og familier – trækkes på tværs og inspireres til at bevæge sig på tværs i 

kommunen  

• Herlev by – alle 6 km2 - skal være det rum og laboratorium for læring, 

som tilfører Herlevs institutioner nogle anvendelige ekstra kvadratmeter 

og ekstra lærings-, kultur- og dannelsesdimensioner 
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• Byrummets fysiske arealer kan tages i brug, og et samarbejde med 

aktører indenfor kultur, fritid, idræt og virksomheder 

• Kortlægning af mobilitets fremmere og mobilitets hæmmere, stier med lys 

og indbydende forløb i tryghed, utrygsskabende højhastighedstrafik, 

tunneler, uvelkomne signaler eller indbydende signaler i det fysiske 

landskab – som det læses af børn, unge og voksne 

• Hvordan styrke Herlevs institutioner, foreninger og selvorganiserede 

fællesskaber i at ville noget med byens børn og unge og deres fremtid – 

og understøtte at de bliver tilbudt rammer, der skaber forudsætning for  

læring, tryghed og dristighed? 
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• Hvordan samtænke og kvalificere udvikling og implementering af de 

pædagogiske rammeplaner for 0-14 årige og 15-20 årige med reformer og 

byfornyende forandringsfremmere 

• Hvad skal der til for at sikre at byen med dens institutioner får børn og 

unge til at føle sig set og hørt og glade og trygge i deres liv.  

• Brugen af Folkeskolereformen og reformerne på pædagog- og 

læreruddannelsen som udviklingsfremmere af tværprofessionelle og 

brobyggende initiativer – indarbejdet i virksomhedsmål, årsplaner, 

evalueringskulturer og involveringskulturer  
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Produkter  
Indsatser 

Forandrede 
aktiviteter 

Umiddelbare 
gevinster 

Varige 
gevinster 

Mål og tegn  
på ny tilstand 

En samlet 
læringsstrategi, 
åben skole, stærkere 
overgange, evidensbaseret 
undervisning, kvalitet, 
trivsel, tillid 

Helhedstænkning 
og synergier  
mellem reform udvikling 
og fremtids drift i og på 
tværs af de 3 byområder 

Styrkede lærings- 
miljøer, medar-
bejdere, ledelser 
øget social lighed blandt 
kompetente borgere 

Partnerskaber 
mellem uddannelses, 
lærings, videns og 
erhvervsmiljøer 

Et effektivt, 
kvalitetsfuldt, 
lærende,attraktivt 
og innovativt bymiljø 
 
Flere borgere på 
arbejdsmarkeder i 
vækst, flere 
selvforsørgende, 
højere 
sundhedsniveau 
 
Flere uddannelses- 
og praktiksøgende til 
arbejdspladser i 
topklasse 
 
Flere bosættelser og 
virksomhedsetable-
ringer i vidensbyen 
Medborgerskabelse 

En samlende 
projekt strategi, 
Young skills, Rammeplan 
14+, Kulturel og 
naturvidenskabelig rygsæk 
Lokalsamfundet som 
læringsrum, EUD dækning 

Rummelighed for 
børn, familier og 
beboere med 

forskellige behov – nye 
vidensstærke tilflyttere 
Projektsynergi og effekt 

Højere uddannel-
sesniveau øget 

inklusion, styrkede 
familier, social stabilitet, 
flere ungdomsuddannede, 
højere karakterer, mere 
fag/professions/efterudd. 

Synergiskabelse 
mellem uddannelses, 

erhvervs, beskæftigelses, 
social og sundhedspolitik i 
aktive indsatser med 
institutionerne som 
platforme, aktørerne som 
medskabere af ny praksis 

En branding 
strategi 
What you see is what you 
get 

Øget fokus på 
effektskabende 
indsatser plan, aktion, 

evaluering, læring 

Samarbejds- og 
koordinerings 
netværk blandt Herlev 

udd og med udd i Herlev 

Netværk der 
rækker ind i alle 
læringsmiljøer win-

win og nysgerrighed kultur 

En tilflytter og 
kompetence 
strategi Herlev 

borgerne 2027 

 

Myndigheds mål+ 
rammesættende 
men også inspirerende, 
udfordrende, netværks-

skabende, understøtte  

Uddannelses- og 
læringsmiljøerne 
som aktive dynamoer i 
lokal, kommunal og 
strategiudviklingen 

Læringsmiljøerne 
som brobyggere 
til andre videns, 

virksomheds, forksnings 
og internationale miljøer 

FOKUSOMRÅDE: DEN LÆRENDE BY 
VISION, STIKORD: DET SÆDVANLIGE SKAL VÆRE USÆDVANLIGT – AND THE OTHER WAY AROUND 
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• Styrke ledelsesteamene og kvalificere ledelsesgrundlagene, generøsitet og fællesskab 

• Forenkle og præcisere de administrative grundlag og rutiner, effektivisere og kvalificere 

• Udvikle den klare fortælling om hvor vi kommer fra i Herlev, hvordan vores værdier og fællesskab har båret os 

hertil og hvad vi sigter mod fremover – og hvad vi sammen aftaler at gøre – for at nå vores betydningsfulde og 

meningsfulde mål 

• Vidensinstitutionernes og læringsmiljøernes rolle i den nydefinerede velfærds- og fremtidskommune – 

bygningsmæssige, organisatoriske og vidensmæssige modeller 

• Skolerne som koordinatorer af læringsmiljø samspil og udviklinger – i Herlev, i regionen og internationalt 

• Skolerne som løftestang for digitale og kommunikative kompetencer og for kommunal digital fornyende praksis 

KAPACITETSOPBYGNING 
MASTERPLANNING AND CO-CONSTRUCTION 


