
 

 

 

 

 

 

  

 

Sparring til borgerinddragelse, 

samskabelsesprocesser og 

fællesskabelse 
 

Der er hjælp og støtte at hente, hvis du arbejder 

med borgerinddragelse, fællesskabelse eller sam-

skabelse. Jens Ulrich tilbyder faglig sparring både 

online og gennem fysiske møder. 

Bøvler du med at designe en god borgerinddragelsesproces, har 

du svært ved at se, hvordan du bedst understøtter udviklingen 

af lokale fællesskaber, eller har du mødt muren i en involve-

rende samskabelsesproces, så kan lidt faglig sparring måske 

hjælpe dig videre?  
 

Du kan eksempelvis få hjælp til 
- at designe længere borgerinddragelsesforløb 

- at tilrettelægge borgermøder 

- at kvalificere samskabelsesprocesser 

- at udvikle samskabelsesprojekter 

- at understøtte udviklingen af lokale fællesskaber 

- at arbejde strategisk med fællesskabelse. 

 

Måske har du brug for ideer til den overordnede planlægning og 

udvikling af et design. Måske har du brug for hjælp til rolleafkla-

ring. Måske har du brug for et eksternt fagligt blik, som kan 

hjælpe dig med at finpudse din plan og gøre den en halv meter 

bedre. 

 

Og har du brug for sparring på udvikling af politikker, visioner 

eller strategier inden for eksempelvis demokrati, borgerinddra-

gelse, samskabelse, fællesskabelse, frivillighed eller aktivt med-

borgerskab, så er dette også muligt. 

 

Tilgang til sparring 

Hos Jens Ulrich får du faglig sparring. Det betyder, at Jens Ulrich 

spiller sin faglige ekspertise og sin brede erfaring ind i samta-

lerne. Vi er langt fra ’hvad synes du selv’ og tæt på ’gode råd’, 

’anbefalinger’ og ’kunne det ikke være en idé, hvis…?’.   

 

  

 

Det med småt 

 

Forløbs indhold: 

Et forløb består typisk af en 

indledende samtale, hvor op-

gavens indhold aftales og hvor 

der laves en forventningsaf-

stemning i forhold til sparrin-

gens fokus. Efterfølgende af-

vikles en eller flere samtaler. 

 

Form: 

De aftalte samtaler kan gen-

nemføres både virtuelt og i 

form af fysiske møder. En 

sparringssamtale rammesæt-

tes som minimum til en times 

varighed. 

 

Pris: 

Prisen afhænger af det aftalte 

forløb. I prisen indregnes også 

tid til forberedelse og eventu-

elle omkostninger og tidsfor-

brug til transport.  

 

Mulige pakkeløsninger: 

Der kan aftales et konkret for-

løb. Der kan aftales sparring 

efter behov. Og der kan laves 

et klippekort på tre eller fem 

samtaler, som udløser en ra-

batmulighed. 

 

Vil du vide mere: 

Kontakt Jens Ulrich 

Tlf.  5183 2489 

Mail: ju@ulrichconsult.dk 
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Eksempler på sparringsforløb 

En faglig sparring kan være en enkelt samtale, et længere aftalt 

forløb og en række samtaler efter behov. Et sparringsforløb kan 

også kombineres med en skyggecoaching seance, hvor Jens Ul-

rich observerer dig, når du står i processerne og efterfølgende 

giver dig en konstruktiv feedback på din håndtering af opgaven. 

 

Hvem kan drage nytte af faglig sparring? 

Faglig sparring kan være relevant for alle, som arbejder med bo-

rinddragelse, borgerinvolvering eller andre deltagelsesformer. 

Som modtager af sparring er du derfor typisk ansat i en kom-

mune, i en region eller i en større eller mindre frivillig forening. 

Du kan være medarbejder eller konsulent, der skal lykkes med 

de inddragende processer, men du kan også være leder, der skal 

understøtte medarbejdere eller konsulenter i at lykkes med ind-

dragende processer.   

Hvem er din sparringspartner?  

Jens Ulrich varetager sparringssamtalerne. 

Han er en af landets førende eksperter på 

inddragende processer, og han har en sær-

lig ekspertise i forhold til samskabelse, fæl-

lesskabelse og demokratiske inddragelses-

processer. Han har en solid erfaring som 

konsulent, facilitator, rådgiver, projektle-

der, underviser og forsker inden for disse 

felter. Jens Ulrich har en solid erfaring med sparring og vejled-

ning, og han har gennem tiden støttet mere en hundrede ledere 

og fagpersoner i at nå deres organisatoriske mål. 
 

Du kan læse mere om Jens Ulrich her: 
https://ulrichconsult.dk/ 
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