
Påvirk
J U N I  2 0 2 1

STEDSKAPING I SKOLEGÅRDEN FRA A TIL Å 





Hos H20 Hersleb VGS har stedskaping handlet om at elever og nærmiljøet har
bidratt til å forbedre skolegården så den blir hyggelig å oppholde seg i både i
skolens friminutter og etter skoletid. 

Ungdommene ønsket seg blant annet flere sittemøbler, mer farger og at det
skulle skje flere ting. Skolegården har fått mange flotte tilskudd som benker
elevene selv har laget til en stor lysinstallasjon. Elevene har vært sentrale i alt
arbeidet og selve prosjektet kan være med på å skape samhold. Da vi var ferdig
med prosessen så vi at skolegården er mer brukt, og at skolegården brukes av
ungdommer både i og utenfor skoletid. 

På vegene av elevrådet takker jeg våre samarbeidspartnere som har vært med
på å gjøre denne prosessen mulig. Som elevrådsleder kan jeg trygt si at
stedskaping er en spennende prosess mange skoler burde vurdere. Jeg
anbefaler alle elevråd å engasjere seg i en slik prosess, lykke til med deres egen
stedskaping!

Oslo, juni 2021

Leander S. Fjeldstad
Elevrådsleder

Forord

Tenk deg å ha en skolegård som
du har vært med å skape, en
skolegård bygd på elevenes
behov og ønsker. Det gir
elevene en stolthet over
skolegården når de selv har vært
med å utforme den. 

Det er nok mange elever som vil
synes ordet stedskaping kan
være litt vanskelig å forstå når
man først hører om det. 
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Innhold



Har dere lyst til å gjøre positive endringer på skolen deres? Har dere lyst til å
påvirke eller endre skolegården på en inkluderende måte? 

Sammen med elever har vi i Nabolagshager jobbet med å gjøre positive
endringer i en litt grå og kjedelig skolegård på H20 Hersleb Videregående Skole i
Oslo. Målet har vært å gjøre skolegården til et triveligere sted. I denne håndboken
vil vi gjerne dele våre erfaringer så andre kan gjøre liknende endringer for seg
selv, andre elever, ansatte og naboer. 

I  Nabolagshager har vi jobbet med å skape grønnere og mer sosiale byer siden
2013 og vi ønsker å dele våre erfaringer med dere for å inspirere flere til å påvirke
nærmiljøet sitt på en positiv og inkluderende måte.
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Innledning



Hva er stedskaping?
Stedskaping handler om at
nærmiljøet deltar i å skape bedre
offentlige steder. Stedskaping er en
prosess som setter nærmiljøets
behov og ønsker i sentrum og er
inkluderende og åpent for alle.
Prosessen er bærekraftig, og det
betyr at både mennesker og miljø er
relevante og at vi tenker langsiktig. 

Om håndboka
Man kan enten lese håndboka fra
begynnelsen til slutt for å få en god
oversikt over en deltakende
stedskapingsprossess eller lese de
delene som er mest relevante for et
konkret prosjekt.

Boka starter med metoder til det som
kalles forskningsprosessen. Det betyr
at dere dokumenterer
utgangspunktet; hvem som bruker
området i dag og hva de ønsker seg
og trenger. Det er en fin mulighet å
bli kjent med ulike mennesker og
idéene deres, og til å få med seg flere
deltakere i prosessen. 

Den neste delen dreier seg om
planlegging, utvikling og finansiering av
ideene basert på den grunnleggende
kartleggingen av bruken av skolegården.
Vi deler også metoder for å kunne rangere
ideene for å finne de mest populære. 

Videre finner dere et kapittel med
konkrete ideer om hvordan dere kan
forandre skolegården deres. Vi nevner flere
muligheter for det som for eksempel pop-
up cafe, Park(ing) Day eller en
plantebyttemarked. 

Vi har noen kommunikasjonstips for dere
for å dele arbeidet deres og inspirer andre. 

Til slutt deler vi noen tanker om evaluering
av prosjektet deres. 

Er dere klare? La oss starte.
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Vær tydelige på at dere ikke kan
forandre alt elever, naboer eller ansatte
ønsker seg når dere snakker med dem.
Forklar dem at dette er en kartlegging
som skal skape et godt grunnlag for
videre steg i stedskapingsprosessen.
Dere kan bruke «klassiske» forsknings-
metoder som for eksempel intervjuer,
fokusgrupper eller atferdsmessig
observering, eller mer kreative metoder. 
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Forskningsprossess

Dere kan bruke én eller flere metoder
og målet er å forstå hva folk tenker og
ønsker seg, også de du ikke kjenner
eller snakker med til daglig. 

Jo flere metoder dere bruker jo mer
forståelse får dere for muligheter og
begrensninger, men det er også et
spørsmål om hvor mye tid dere har og
hva dere vil trenger av informasjon.
Spør dere selv;  hva vil vi finne ut? Så
velger dere metodene som best kan
hjelpe dere til å svare på spørsmålene.
Tenk på metoder som verktøy som
gjør det enklere for dere å nå målet
deres. 
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Bakgrunn
«Pictogramming» verktøyet er en deltakende metode som er fin for å vise
hvordan et område brukes i dag og hvilke kvaliteter forskjellige deler av området
har, for eksempel hvor det er hyggelig, bråkete eller rolig. Metoden er godt egnet
i starten av et prosjekt til analysen av et område og for å brukes som et
utgangspunkt for å diskutere brukernes behov og ønsker. Verktøyet egner seg
best for små og definerte steder som for eksempel parker, gater eller skolegårder.

Hvordan?
Deltakerne får utdelt små spillebrikker med ikoner på, som symboliserer
forskjellige handlinger og stemninger. Deltakere beskriver sin egen atferd ved å
plassere ikonbrikkene utover kartet sitt. Brikkeplasseringene forteller oss om
hvordan forskjellige deler av området brukes til forskjellige aktiviteter, og hva et
område ikke er egnet for. Med post-it lapper kan man skrive og forklare
tilleggsinformasjon og tanker bak plasseringen av ikonene. Ved hjelp av
diskusjoner i plenum i etterkant samler de som organsierer aktiviteten erfaringer
og refleksjoner på tvers av gruppa. Dette gjøre det enklere å analysere
informasjonen etterpå, hvor man går igjennom dialogen, foto av kartene med
brikkene på, og post-it'ene.
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Hva trenger dere?

☐ Et passende sted til workshopen, gjerne et sted i eller nær prosjektområdet. 
☐ Et kart over prosjektområdet (et stort kart og ett per deltaker for workshopen). 
☐ Ikonbrikker som passer stedet og deltagerne (2-3 laminerte ikoner pr deltaker). 
☐ Post-it lapper og penner til notater. 
☐ Whiteboard og penner for å samle resultatene og diskutere dem.

I tillegg kan dere også ta med bakepapir som kan legges over kartet og
oppfordre deltakerne til å tegne deres forslag på hvordan stedet kan forandres.
Disse tegningene kan brukes til å utvikle et konsept.



PlaceGame er en metode som skaper langsiktig endring gjennom kortsiktig
forandring og er et fint verktøy til å kartlegge et sted. Deltakerne svarer på en
rekke enkle spørsmål om hvordan de bruker og oppfatter stedet. De får også
mulighet å skrive ned ønsker og behov de har som kan brukes for utvikling av
aktiviteter og prosjekter. 

1. Skriv ut spørreskjemaet og ta med flere penner. 
2. Spør elever i friminuttet om å fylle ut skjemaet. Hvis dere har råd til det, kan
dere har for eksempel trekke noen premier blant alle deltakerne. Hver deltaker får
en lodd og etterpå blir det trukket vinnere. Det gir dere også en god oversikt over
hvor mange elever som deltok i undersøkelse. Jo flere som deltar jo bedre innsikt
får dere. Dere kan også gjennomføre metoden i løpet av et åpent arrangementat
om dere også vil ha innspill fra naboer, ansatte, og andre brukere. 
3. Oppsummér svarene i excel og evaluér svarene; hva mener flertallet av elevene?
Hva synes de om skolegården? Hvilke konkrete forslag har de til å forbedringer?
4. Finn 1-2 enkle idéer i skjemaene som dere kan gjennomføre umiddelbart for å
vise at det å si sin mening har betydning. For eksempel; kjøpe planter, male en
vegg eller få vaktmester til å gjøre en reparasjon som mange irriterer seg over.  
4. Bruk informasjonen for å lage en plan for videre aktiviteter og del resultatene
med nøkkelaktører, for eksempel med skoleadministrasjonen. 

PlaceGame 
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Sjekkliste 

☐ Mange kopier av skjemaet 
☐ Penner 
☐ Eventuelt premier + lodd 
☐ Excel eller noe lignende 
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Atferdsmessig
observasjon

Dere kan gjennomføre observasjoner for å kartlegge
bruken av et sted. Det betyr at dere observerer og noterer
hvor mange mennesker som bruker eller passerer et
bestemt sted i løpet av et begrenset tidsrom, og hva
personene gjør. 
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Sjekkliste
☐ Skjema med spørsmål eller tabell over det du ser etter i observasjonen
☐ Penn og papir  
☐ Klokke eller mobiltelefon med klokkefunksjon 
☐ Excel eller penn og papir for å evaluere informasjonen.
 
Stegene

1. Dere må bestemme dere for et sted og velge en plass dere har god oversikt
over. Hvis dere vil få godt best mulig innblikk i hvem som bruker et sted og
hvordan,  er det lurt å gjennomføre observasjoner flere ganger og på ulike
tidspunkt og dager i uka.
2.  For å kunne få ryddige og sammenliknbare resultater er det viktig å stå på
samme sted, over lik tidsperiode (for eksempel 5 eller 20 minutter) og bruke
samme måten til å ta telle og ta notater på. 
3. Det er lurt å utvikle et skjema med linjer for ulike aktiviteter som for eksempel
gå, sykle, spiller fotball, henge med venner etc. Hvis dere interessert i andre ting
som kjønn og alder kan dere ha kategorier for det også. Husk at kjønn og alder er
kategorier hvor det er lett å gjøre feil i observasjonen. For eksempel kan det være
vanskelig å se på avstand hvor gammel en person er, og ofte kan det være
vanskelig å vite kjønn også. Informasjon som det er vanskelig å vurdere likt, er det
best å holde utenfor skjemaet.  
4. Test skjemaet først, og gjør endringer om det trenges. Husk å alltid skrive ned
hvem som observerer, sted, dato og klokkeslett. 
5. Evaluér informasjonen. Hvis dere har laget et skjema i Excel kan dere legge til
antall personer og aktiviteter per dato og lage grafer. 

Denne prosessen vil gi dere solid informasjon om hvem som bruker stedet og
hvordan, som er viktig å ha med seg når dere jobber videre med idéer for stedet.
Ved å forstå hvilke sosiale grupper som allerede bruker stedet i dag, blir det
lettere å komme opp med idéer som er inkluderer og involverer flest mulig. 
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Intervju | fokusgruppe
Dere kan også gjennomføre intervjuer med brukerne av stedet for å finne ut hva
de tenker om stedet og hvordan de bruker det. De kan også fortelle om sine
ønsker og behov og hvordan de føler seg i området, for eksempel hvor de føler seg
avslappede eller utrygge. Det kan være spennende og viktig å høre hva utvalgte
personer tror burde beholdes, hva som burde forandres og hvem som burde gjøre
endringene. Spør gjerne om hva de selv kunne tenke seg å å bidra med i en slik
prosess. Hvis de er motiverte kan det være lurt å finne en måte å aktivt involvere
dem i prosjektet.

Det finnes strukturerte, semistrukturerte og åpne intervjuer. Dere kan velge om
dere vil ha spørsmål som dere følger nøye (strukturert intervju) eller om dere vil
ha noen spørsmål som dere kan bruker i samtale i rekkefølgen som føles naturlig,
men også ha rom for nye spørsmål (semistrukturert intervju) eller om dere bare vil
se hva brukerne har å fortelle om stedet (åpent intervju). Det er enklere å
gjennomføre og ta notater fra et strukturert eller semistrukturert intervju og
svarene er lettere å analysere i etterkant. 

Man kan ha intervjuer eller en fokusgruppe. En fokusgruppe er et intervju med
flere personer samtidig. Det kan føre til interessante diskusjoner men kan også
være litt utfordrende å styre samtalen og få notert underveis.
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1. Bestem hva slags intervju dere vil gjennomføre og forbered spørsmål. Det er
viktig at dere spør om bare én ting om gangen. Unngå ja/nei spørsmål og ikke
manipulér deltakerne underveis til å svare som du ønsker eller hva du tror de
kommer til å svare. Det er lurt å starte med enklere spørsmål og å avslutte med de
mer kompliserte spørsmålene. Skriv ned spørsmål(ene) og øv med noen slik kan
du finne ut om det er tydelig hva du er ute etter. 

2. Tenk på personvern. Det er viktig å informere om hvordan dere bruker
informasjonen, hvordan og hvor lenge informasjonen skal lagres. Dere trenger
samtykke fra personen som deltar i intervjuet. Fra et personvern-perspektiv er det
best om alle som intervjues er anonyme. Lag et ark med informasjon om
prosjektet deres og kontaktinfo så deltakerne kan få det med seg. Det er også lurt
å ha et samtykkeskjema som signeres av dere og deltakeren.
  
3. Velg om dere skal ta notater eller om dere skal gjøre opptak (lyd eller video) av
intervjuet. Hvis dere skal gjøre opptak er det ekstra viktig å passe på personvern. 

4. Gjennomfør intervjuet. Det kan være utfordrende å komme i kontakt med nye
mennesker. Derfor kan det være lurt å gjøre det i samarbeid med et arrangement
eller ha noen premier eller noe mat og drikke for å komme i kontakt. 

5. Analysér data. Skriv ned de viktigste punktene og bruk informasjonen til å
utvikle ideer, eksperimenter og prosjekter. 

6. Del resultatene med deltakerne og andre interesserte. 

7. Slett alle data etter at dere avslutter prosjektet.
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Utvikling av ideer 
og finansiering

Start med å lage et tankekart og skriv
ned alle ideer som dere har fått i
kartleggingsfasen og som dere selv har.
Det finnes ingen dårlige ideer i denne
fasen! Etterpå kan dere ta en realitets-
sjekk sammen med administrasjonen.
Hvilke aktiviteter har dere mulighet til å
gjennomføre? Hva kan vi få til nå, og hva
er mer langsiktige prosjekter? Trenger
dere kanskje flere samarbeidspartnere?

Det er ofte fint å starte med noen små
aktiviteter som er enkle å gjennomføre. 
Det skaper god stemning, viser at dere
faktisk kan gjøre endringer selv, og
motiverer flere til å bli med på å skape et
enda hyggeligere miljø.

Skriv ned mål og forventninger for et
lengre prosjekt slik at dere har en
retning og kan planlegge de neste
stegene. 

Etter dere har kartlagt behov og
ønsker er dere klare til å utvikle
ideer til hvordan dere kan
transformere skolegården og
nærmiljøet. Husk at det er viktig å
ha med skoleadministrasjonen
siden det ofte kreves tillatelser fra
dem til å gjøre endringer. Det er
også lurt å snakke med
vaktmester, han eller hun vet mye
om praktiske utfordringer.
Administrasjonen kan også fortelle
om de har budsjett til å hjelpe dere
med eventuelle kostnadene. 



Å velge de beste ideene
En fin måte å raskt samle mange meninger og å sortere blant hvilke ideer eller
prosjekter som er mer eller mindre populære, kan være å bruke «sticker
democracy tool».
 
En annen mulighet er å ha avstemninger på sosiale medier eller på deres digitale
læringsplattformer. Det er en interaktiv og enkel mulighet å få tilbakemeldinger,
men husk å få med så mange som mulig og bruk forskjellige plattformer. 

Sticker democracy tool
Sjekkliste

☐ blanke ark + penn
☐ bilder som illustrerer ulike forslag/ideer 
☐ Små klistremerker til alle deltakerne  
☐ Ekstra: mat, drikke, lodd + premier
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Sticker
democracy tool:
Seks enkle steg 

1) Bestem dere for hva det er dere vil ha
tilbakemeldinger på. 

2) Finn bilder som illustrerer ulike
forslag, ideer eller prosjekter og print
dem ut. 

3) Kjøp ark med små klistremerker og
del ut like mange til hver person (for
eksempel 3). Deltakerne "stemmer" ved
å sette klistremerker på ideene de liker
best. De kan spre dem på forskjellige
ideer eller sette alle på én.
 
4) Ha et ark med plass for andre
tilbakemeldinger og ideer. 

5) Det er lurt å samarbeide med et
arrangement eller gjennomføre det i
storefri slik at det er flere mennesker til
stede. Dere kan for eksempel tilby
snacks og drikke eller ha en trekning
med noen premier så flere blir fristet til
å delta. 

6) Tell stemmene og del resultatene.
Bruk resultatene i prosjektet.
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Planlegging
Lag en plan med de viktigste datoene for prosjektet. Når skal dere starte, når må
dere være ferdige, og hva må skje underveis for å komme i mål til rett tid?
 
Ha tydelige oppgaver og fordél ansvar, så det er tydelig hvem som er ansvarlig for
at hver oppgave gjennomføres. Ha løpende dialog så dere vet hva som eventuelt
må justeres på og om noen trenger litt ekstra hjelp for å få gjennomført
oppgavene de har ansvar for. 

Lag et detaljert budsjett over hvor mye penger dere har til å gjennomføre det
dere planlegger og hvor mye det koster å kjøpe materialene dere trenger til
gjennomføringen.  

Koordinér med skoleadministrasjon for å få permisjon om det trengs til å for
eksempel gjøre innkjøp.  
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F i n a n s i e r i n g  
Et elevråd eller en gruppe engasjerte elever kan få midler til å gjennomføre
prosjekter fra forskjellige kilder. På mange skoler har elevrådet et budsjett fra
skolen men det kan variere fra skole til skole og fra år til år. Det finnes også
mange andre måter man kan skaffe penger til å gjennomføre gode prosjekter. 

En av de viktigste er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU). De kan hjelpe med støtte til mange forskjellige prosjekter, har enkle
søknadsprosesser tilpasset ungdommer og hjelper gjerne til med å skrive en god
søknad. Hvis dere har en konkret idé kan dere ta kontakt med LNU for å få
informasjon om rett støtteordning, frister og hvordan man søker. Se www.lnu.no. 

Det finnes flere stiftelser som har ulike frister som dere kan søke om penger til
både store og små prosjekter. Mange kommuner og bydeler har tilskudd til
frivillige aktiviteter. Dere kan også samarbeide med lokale aktører som
Nabolagshager - spør skoleledelsen om forslag til samarbeidspartnere og om
skolen kan hjelpe til med en søknad. 
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Sparebankstiftelsen DNB (Østlandet), Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest
(Vestlandet), Sparebankstiftelsen SR-bank (Sørvest- og Sørlandet), Sparebankstiftelsen
SMN (Trøndelag) og Sparebankstiftelsen SNN (Nord-Norge)
I samarbeid med en frivillig organisasjon kan dere søke om støtte fra Gjensidige
Stiftelsen eller Anthonstiftelsen
Erasmus Plus Aktiv Ungdom EU støtte er for prosjekter som også samarbeider med
liknende prosjekter i andre land.
Ung.no har en oversikt over stipender og støtter for unge mennesker
Stipendportalen har en oversikt over flere ulike stipender i Norge
Trafo gir støtte til unge kunstnere

Her er en oversikt over noen steder dere kan søke om penger til et godt prosjekt: 

Dere kan også ha fundraising gjennom å selge vafler eller kaker, ved å arrangere et
lotteri eller en turnering, eller invitere til en filmkveld hvor dere selger popcorn.
 En annen mulighet er å samarbeide med lokale sponsorer. Kanskje den lokale
butikken har overskuddsmat dere kan bruke til servering for en pop-up cafe eller et
lokalt kjøpesenter, en restaurant eller en klesbutikk kan sponse et gavekort til en
premie. 
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https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte
https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomsinitiativ/
https://www.ung.no/stipend/768_Er_du_ung_og_kreativ%2C_men_blakk.html
https://stipendportalen.no/
https://www.trafo.no/


Mange lokale frivilligsentraler har utleie av utstyr til initiativer i nærmiljøet, for
eksempel scene- og lydutstyr, bord og benker.
Biblioteker har ofte utlån av utstyr som for eksempel på Deichmanske i Oslo
hvor du kan låne verktøy. Verktøy kan også leies svært rimelig på Clas Ohlsson
og Jernia.  
BUA tilbyr utlån av utstyr til sport og fritid, for eksempel snowboard og sykler.
BUA er en nasjonal ideell organisasjon som tilbyr gratis utlån av utstyr.

Leie eller låne utstyr til et
arrangement eller prosjekt
Det finnes mange steder hvor dere kan låne utstyr helt gratis. Det er billigere,
enklere og mer bærekraftig enn å bruke penger på å kjøpe noe dere kanskje bare
skal bruke et par ganger. Sjekk også boden hjemme og lageret på skolen! Om
man leier eller låner utstyr, vil ofte de som jobber der forklare detaljert hvordan
utstyret brukes. 
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https://frivilligsentral.no/
https://deichman.no/vi-tilbyr/verkt%c3%b8ybibliotek_a0a7d14b-d85c-49da-876f-cb7e3a8e51e4
https://www.bua.io/


Eksperimentér og påvirk 
Trenger dere inspirasjon? Her er noen av våre favorittaktiviteter og -arrangementer. 
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Pop-up kafeer, gatefest og
Park(ing) Day 
Vi har organisert flere pop-up kafeer, pop-up gatefester og en Park(ing) Day. Ta ut
noen sitteplasser, musikk, litt mat og drikke og kanskje noen spill, litt dekorasjon
og transformér den kjedelige gatestumpen utenfor skolen eller det mørket hjørnet
til et trivelig sted. 

Hvis dere er interessert i pop-up kafeer kan dere lære mer om det på Placemaking
Europe sin nettside (placemaking-europe.eu/) og der kan dere også finne
informasjon om hvordan du kan organisere en Park(ing) Day.
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https://placemaking-europe.eu/listing/pop-up-cafe-tool-manual/
https://placemaking-europe.eu/listing/parking-day/


Aktivitetsløype
Dere kan organisere en aktivitetsløype og motivere mennesker i nabolaget til å
utforske området. Det er en morsom og lekende måte å få folk opp av sofaen og
en fin aktivitet for grupper og familier. 

Hvis dette høres spennende ut kan dere finne mer informasjon på Placemaking
Europe sin nettside (placemaking-europe.eu/).
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https://placemaking-europe.eu/listing/encouraging-exploration-and-play-in-underused-public-spaces-an-activity-trail/


Lysinstallasjon
Synes dere at det er litt kjedelig med lange mørke vintermåneder? Dere kan lyse
opp skolegården med en lysinstallasjon. Dere kan enten være lysdesignere selv
eller samarbeide med en kunstner eller med andre som har erfaring med enkle
konstruksjoner og elektrisitet. 

 På Placemaking Europe sin nettside (placemaking-europe.eu/) finner dere en
håndbok om hvordan dere kan sette opp en lysinstallasjon. 

Dere kan lese mer om vårt samarbeid med en kunstner og lysinstallasjonen THE
LIFE TO COME på Placemaking Europe sin nettside og Vårt Oslo. 
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https://placemaking-europe.eu/listing/light-interventions-handbook/
https://placemaking-europe.eu/listing/light-interventions-handbook/
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Midlertidige sitteplasser
Synes dere det hadde vært fint med flere sitteplasser, farger, og planter? Da burde
dere lese om pop-up møblene vi bygde i samarbeid med Makers’Hub.
 Les hele historien om disse kule midlertidige sitteplasser på Placemaking Europe
sin nettside (placemaking-europe.eu/).
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https://placemaking-europe.eu/listing/the-story-behind-the-pop-up-furniture-at-hersleb-high-school-oslo/


Langbord og World Disco Soup day
Er dere glade i mat? Hva med å organisere et langbord og invitere elever, ansatte
og nabolaget til en deilig middag? Dere kan lese om hvordan dere kan organisere
et langbord på Placemaking Europe sin nettside (placemaking-europe.eu/). 

Har dere lyst til å kombinere en disco og matlaging? Sjekk ut hvordan dere kan
gjennomføre en «World Disco Soup Day» på SlowFood. International
(www.slowfood.com) 

26

https://placemaking-europe.eu/listing/creating-a-digital-communal-dinner/
https://placemaking-europe.eu/listing/creating-a-digital-communal-dinner/
https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/
https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/


Plantebyttemarked
Synes dere at det er fint med planter? Organiser et frø- eller plantebyttemarked.
Det er en enkel måte å få nye planter uten å betale en eneste krone. Vi har
skrevet en håndbok som dere kan sjekke steg for steg med mange
gode tips. Dere kan finne det på Placemaking Europe sin nettside (placemaking-
europe.eu/).
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Hvis dere har lyst til å samarbeide med
eller invitere nabolaget kan det  være lurt
å henge opp plakater i nærbutikken og
dele aktiviteten i nabolagsgrupper på
facebook. 

Husk å ha samtykke hvis dere deler
nærbilder av mennesker. 

Kommunikasjon 
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Det er kjempeviktig å fortelle verden om
hvem dere er og hva dere gjør! Å dele
prosjektet og mest mulig av prosessen på
sosiale medier er derfor sentralt i enhver
aktivitet. Jo mer dere deler fra prosessen
jo flere blir kjent med det som er på gang
og kan bli med og få glede ut av det.

Hvis dere har fått støtte eller har
samarbeidspartner er det fint om dere
tagger dem på bildene. Tenk på hvem
målgruppa deres er og hvordan de kan
finne informasjon om det som foregår. 



Dere kan også tar kontakt med media og skrive en pressemelding eller et innlegg. 
Det betyr at dere skriver ferdig en del av informasjonen til det dere skal
gjennomføre og deler med en journalist eller avisredaksjon, så de kan se om dette
er noe de har lyst til å publisere. Du kan sende pressemeldingen (max en A4 side)
på e-post til adressen som står på nettsiden til avisa, tv- eller radioprogrammet.
Hvis dere skriver en pressemelding er det lurt å følge strukturen som kalles
omvendt pyramide, hvor man begynner med den aller viktigste informasjonen, og
så mindre og mindre viktig informasjon nedover i teksten. 

Tenk på hvorfor deres historie er relevant og interessant for de som vanligvis leser
en avis eller ser på et tv-program. Se på listen nedenfor, -hvis historien din dekker
flere punkter, er det større sannsynlighet for at journalisten blir interessert i den: 
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For å sikre at dere klarer å nå målene
deres og for å finne ut hvordan
prosessen gikk er det alltid fint om
dere ha en evaluering. Hvis dere søkte
om penger fra en stiftelse, er det ofte
nyttig med data om påvirkning og
effekten av prosjektet, for eksempel
hvor mange som deltok på forskjellige
aktiviteter. 

En evaluering kan enten være et
skjema som sendes ut eller fylles ut på
stedet eller dere kan ha fokusgrupper,
intervjuer eller en deltakende form
som «sticker democracy verktøy» vi har
vist dere. Det er fint å samles som
gruppe og utveksle tanker og
perspektiver rundt det som gikk bra og
det som kan gjøres bedre til en annen
gang.

Evaluering og neste steg 
 Husk å ta notater. Samle erfaringene
fra gruppa som har gjennomført
prosjektet, tilbakemeldinger fra
målgruppen deres, informasjon fra
sosiale medier og eventuelle saker fra
f.eks nettaviser.

Summen av erfaringene deres og
tilbakemeldingene prosjektet har fått
er kjempenyttige for neste gang man
ønsker å gjøre noe liknende - både
dere som har stått for prosjektet, og
på skolen.  Erfaringene gjør det også
lettere å fortsette på prosjektet etter
at det er ferdig, for eksempel ved at
elevrådet bygger videre på det, at
skolen viderefører det, eller rett og
slett at elever og naboer tar det i bruk. 
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