Beskrivelse af igangsatte forløb med relevans for fælles faglighed
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Hvad har vi gjort?

Svar
Udvidet samarbejdet mellem Platform
(Socialpsykiatrisk Center) og Teknik & Miljø.

Hvordan har vi gjort det?

Efter et succesfuldt samarbejde omkring etablering
af Hundeskoven har vi udvidet det til at omfatte
busk og trærydning ved Skøjtesøen, samt
etablering af ny sti langs Vejen Å.

Med hvem har vi samarbejdet?

Der har været et samarbejde mellem
Socialpsykiatrisk Center og Teknik & Miljø.
Fra Socialpsykiatrisk Center har Bo S. Marcher,
Karsten F. Nielsen og Sune Pors deltaget.
Fra Teknik og Miljø har Inge Lise Møller Jensen
deltaget

Hvordan har borgerne været involveret?

Borgerne har arbejdet med de konkrete opgaver
Teknik & Miljø har givet Platform (busk og
trærydning).
Desuden har en gruppe borgere fra Platforms ITværksted udarbejdet video vedr. forløbet.

Hvordan/hvilken effekt har borgerne oplevet ift.
tiltaget?

Borgerne giver udtryk for at det er meningsfuldt
for dem at udføre et arbejde hvor de er med til, at
skabe værdi for andre og lave en reel indsats i
deres eget nærområde.
En borger udtaler:
”I starten var jeg ikke så hot på det (arbejdet ved
Skøjtesøen). Men efterhånden som opgaverne blev
mere forståelige for mig blev jeg glad for det”.
Og fortsætter:
”Det er vildt at være en del af noget der er så stort
og strækker sig over så lang tid. Jeg har aldrig før
været en del af et projekt som rent faktisk kan ses
på satellit-fotos når det er færdigt. Man kan jo se
en kæmpe forskel på det område når vi er færdige,
og det vil man kunne se i lang tid. Det giver mig en
følelse af WOW. Det er jo noget jeg kan vise mine
venner. Og børn når jeg engang får det”.
En anden borger går meget op i de æstetiske og
biologiske aspekter af projektet. Dette har
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resulteret i at han har foreslået, og gennemført,
flytning af en rådden træstamme, som nu er
omdannet til insekthotel.

