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FORORD 
/ Indholdsfortegnelse og kreditering

Dette er en metodehåndbog om pilot projektet 
Zoom Circle – et kreativt projekt for og med 
unge. Det er blevet udviklet og afprøvet i 
 boligområdet Mjølnerparken i København hen 
over 2018, hvor Finn Nørgaard Foreningen har 
arbejdet med at styrke unge medborgeres 
kompetencer.

I hele 2018 har antropolog Sara Ellegaard 
 Nielsen fulgt og dokumenteret projektet. 
 Denne metodemanual er skrevet af Sara 
 sammen med projektets leder, Pia Toftdal.

Intentionen med bogen er at udbrede vores 
metodiske erfaringer med kreativ filmskabelse 
sammen med unge. Vi ønsker desuden at 
inspirere til at gå nysgerrigt og innovativt til 
værks i udviklingen af nye projekter. Endelig 
ønsker vi at opfordre alle, der arbejder med for-
andringsprojekter med unge såvel som ældre 
udsatte borgere, til videns- og metodedeling 
på tværs af projekter og organisationer.

Med afsæt i mottoet ”vend perspektivet” har 
metoden været at give de unge en stemme; 
at facilitere en platform og et værktøj via film-
skabelse, hvorigennem de kan fortælle om 
deres virkelighed og hverdag. Dette giver den 
bredere danske befolkning en chance for at 
opleve Mjølnerparken og livet dér fra netop de 
unges perspektiv. Hermed kan der skabes et 
autentisk og alternativt narrativ til de historier 
om vold, skyderier og bander, der bæres rundt i 
medierne, og som den enkelte unge efter eget 
udsagn påvirkes negativt af.

Vi arbejdede for, at filmværkstederne og pro-
jektet kunne fungere som et meningsfuldt 
fællesskab for de unge, hvor de blev klædt på 
både fagligt og socialt, og som på længere sigt 
kunne skabe rammerne for socialt iværksætteri 
mellem de unge og deres lokalmiljø.

Ud over viden om brugen af filmmediet som 
kreativ metode er dette også en kortlægning af 
vores erfaringer i forbindelse med Zoom Circle 
projektet.

Som civilsamfundsorganisation, NGO eller 
boligsocial indsats er der mange forhindringer 
fra realiseringen af den spæde ide til reel faci-
litering af forandring. Vi ønsker at understrege 
vigtigheden af erfarings -og vidensdeling, og 
ikke mindst at man synlig- og tilgængeliggør 
denne og ikke ”holder kortene tæt til kroppen”. 
Der ligger værdifulde indsigter og læring i ud-
fordringer og fejltagelser.

Finn Nørgaard Foreningen er gået ind i dette 
som en del af et dialogprojekt – uden forud-
gående erfaringer og kendskab til det miljø vi 
gerne ville i dialog med. Vi havde og har fortsat 
stor ydmyghed over for alle de folk fra civilsam-
fundet, SSP, som hver dag arbejder for at hjæl-
pe udsatte borgere til at skabe et bedre liv.

TAK

Vi skylder en stor tak til mange foreninger og 
organisationer. De har velvilligt stillet op til in-
terviews om deres specifikke erfaringer med 
metoder om rekruttering og fastholdelse m.m. 
i forbindelse med kreative projekter og tilbud 
for unge. Det er deres viden, der ligger til grund 
for afsnittet ’Best practice’ på side 31-35.
 
Her finder du også deres hjemmesideadresser. 
Vi håber, at du som læser af denne håndbog 
vil gå på opdagelse i de mange forskellige pro-
jekter, lade dig inspirere og forhåbentligt tage 
initiativ til nye samarbejder. 
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Projektstyring  s. 6 – 14 

Få indsigt i, hvilke organisatoriske grundpil-
ler Zoom Circle har fokuseret på for at stable 
projektet på benene, som projektejeren (Finn 
Nørgaard Foreningen) både i ånd og format 
står inde for. Her kan du læse om motivationen 
og visionen samt om tilgangen til forandrings-
metode, konceptudvikling, fundraising, organi-
sering og rekruttering. 

Metode  s. 14 – 17

Der findes mange kreative aktiviteter og til-
bud til unge. Zoom Circle er specialiseret i film 
som metodisk redskab. De unge lærer ikke at 
lave lange spillefilm eller dokumentarfilm. De 
får derimod redskaberne til at kommunikere 
deres historier i korte, nærværende og inspi-
rerende videoer. Læs mere om format og stil, 
motivation og fastholdelse, etiske overvejelser 
ift. distribuering af film, samt hvordan Zoom 
Circle vælger at kommunikere om projektet til 
omverdenen. 

Zoom Circle og de unge  s. 20 – 26

Oversigt over tovholdere, frivillige og deltagere. 
Hvem står bag? Hvem udgør det menneske-
lige DNA i Zoom Circle? Her kan du læse om 
 holdet bag projektet og ikke mindst om de 
unge, både frivillige og deltagere. Hvem er de? 
 Hvorfor er de med i Zoom Circle, og hvad har 
de fået ud af det? Hvad drømmer de om? 

Dokumentation og vidensdeling  s. 28 – 35

Kortlægning af proces såvel som metode er 
afgørende for at sikre en åben, transparent 
og demokratisk, sund organisationskultur. 
 Projektet er fortaler for åbenhed og videns-
deling på tværs af projekter og organisationer. 
Når puljen af erfaringer vokser, må kvaliteten af 
løsninger og tiltag kun styrkes. På disse sider 
kan du læse om håndteringen af udfordringer 
og om dokumentation af proces og metode. 
Best Practice-afsnittet er baseret på Zoom 
 Circle og 12 andre organisationers erfaringer.

LÆSEGUIDE 
/ Sådan bruger du manualen
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Projektstyring

side 6 – 14

Få indsigt i, hvilke organisatoriske grundpiller Zoom 
Circle har fokuseret på for at stable projektet på be-
nene, som projektejeren (Finn Nørgaard Foreningen) 
både i ånd og format står inde for. Her kan du læse 
om motivationen og visionen samt om tilgangen til 
forandringsmetode, konceptudvikling, fundraising, 
organisering og rekruttering. 



6

Zoom Circles mission er at ville dialogen og at 
give de unge mulighed for at agere og hjælpe 
sig selv i gang med at leve deres liv, hvor de i 
højere grad kan være en ressource for sig selv 
og vores samfund. I projektet er de unge den 
afgørende ressource. Selvom det er et delt, 
overordnet formål at give de unge en stemme, 
så er der mange måder, rent metodisk, at gøre 
dette på. Her bidrager Zoom Circle med sit 
fokus på film, vidensdeling og udbredelse fra 
ung til ung.

Zoom Circle projektets bidrag er todelt:

1. De unge tilbydes et talerør ved brug af film 
som medie. Det at kunne filme rent teknisk, 
være kreativ og opsøgende, stille sig foran 
et kamera, præsentere sig selv og fortælle 
en  historie, få muligheden for at påvirke den 
diskurs, der eksisterer ’om de unge’, og ikke 
mindst indgå i et kreativt fællesskab giver 
de unge nye, konkrete værktøjer og en øget 
selvtillid, som de kan benytte i fremtidige 
sociale og faglige sammenhænge.

2. Der bidrages med viden om brugen af film 
som metodisk redskab. Derudover er der 
med denne håndbog taget initiativ til at 
kortlægge viden og erfaringer på et mere 
generelt plan for projekter og projektmagere. 
Dette er gjort med et ønske om at fremme 
udviklingen af nuværende og fremtidige 
projekter for og med unge.

Som udenforstående er det altafgørende for 
interventionen, at man indledningsvist og 
kontinuerligt øger forståelsen af den lokale 
kontekst. Dvs. Hvem bor i området? Hvordan 
er de indbyrdes relationer? Hvor er der behov, 
ressourcer og ønske om forandring? Her er det 
også vigtigt at få et overblik over internt polit-
ske magtforhold. Dette skal der tages bestik 
af, når gode kræfter skal tilbydes ejerskab, og 
projektet skal forankres i lokalmiljøet. Her er 
det afgørende, at der er kontakt til lokale aktø-
rer, fx boligselskabet, og at projektet holder sig 
neutralt og stiller sig til rådighed for alle – ikke 
kun for udvalgte grupper. I dette tilfælde var 
det et tæt samarbejde med Bo-Vita, som er 
boligselskab i Mjølnerparken, kombineret med 
kontinuerligt opsøgende arbejde blandt unge 
og forældre.

Disse faktorer fører til kortlægningen, som gør, 
at man som projekt overhovedet kan navigere 
i lokalmiljøet. Fx står det gennem kortlægnin-
gen klarere, hvordan forskellige grupperinger 
og nationaliteter står i forhold til hinanden, at 
man kan skabe kontakt til nøglepersoner, og 
det står tydeligt, at projektet skal samarbejde 
tæt med forældre og være grundigt, blivende 
og relationsopbyggende i sin natur for at kunne 
forankres. 

Dette nødvendiggør, at projektet er villigt til at 
forandre sig for at kunne tilpasse sig den lokale 
kontekst. Dvs. at man har en åben og innovativ 
metode.

Intentionen med dette projekt og med denne 
håndbog er, at vi ved deling af egne og andre 
projekters metodiske erfaringer kan bidrage til 
en opkvalificering af vores og andres indsatser, 
hvilket gerne skulle komme borgerne og de 
unge til gode i sidste ende i form af en mærk-
bar og positiv forandring bredt, for dette og 
lignende projekter og for samfundet i bredere 
forstand.

HVORFOR? 
/ Projektets relevans

Figur 1. Forandringer i et socialt miljø

Forandring

Innovation/
åben metode

Vidensdeling og 
samarbejde

KortlægningLokal kontekst
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Zoom Circle arbejder målrettet for at aktivere 
og påvirke alle interessentgrupper. Gennem 
dialog og bevidstgørelse om de centrale 
problematikker gøres så mange aktører som 
 muligt til aktivister. 

Projektet har en interessenttilgang med fire 
centrale typer af interessenter. 

Figur 2. Interessentmodel

Ramte borgere

Interesse

0
0

Indflydelse

Aktivister

Grå eminencerIkke-ramte 
borgere

Figur 2 viser, hvordan Zoom Circle som projekt-
mager tilgodeser både dem, der har interesse i 
at løse problemet, og dem, der har indflydelse 
på løsningen. 

De grå eminencer har en høj indflydelse på 
løsningen af Zoom Circles kerneproblem. Her 
finder vi bl.a. politikere, pressen, myndigheder, 
udannelsesinstitutioner og virksomheder. Det 
er ved at gå i dialog, sætte i forbindelse, be-
vidstgøre og at åbne for muligheder, at effek-
tive løsninger på problemet kan gøres mulige. 

Aktivisterne er de unge deltagere i Zoom Circle 
og deres forældre. Det er dem, der ejer proble-
met, og ved at vælge at handle selv får de stor 
indflydelse på problemets løsning. De unge 
kan samtidigt handle til gavn for deres mindre 
brødre og søstre.

De ramte borgere dækker over den generelle 
beboer i Mjølnerparken. Disse mennesker har 
interesse i projektets mere positive fokus på 
boligområdet, da de, ligesom de unge, også 
bliver påvirket af den overordnede negative 
omtale af området og dets beboere af både 
medier og politikere.

Endeligt er der de ikke-ramte borgere. Der er 
her tale om de danskere, der til dagligt hverken 
har indflydelse på eller interesse i, hvad der 
foregår i Mjølnerparken. Hovedsageligt fordi de 
ikke bor der. Denne gruppe vil projektet gerne 
adressere, da Zoom Circle på sigt kan nuancere 
deres billede og forståelse af Mjølnerparken 
ved at give dem muligheden for at se og høre 
om de unges filmfortællinger.

Generelt skal projektmagere navigere blandt 
de mange aktører. Dette eksemplificeres i føl-
gende citater fra både Zoom Circle og andre 
projekter: 

»Man kan ikke bare komme og ’indtage’ et 
område uden at have orienteret sig om 

lokale initiativer først! Vi researcher altid forin-
den og går i dialog med de lokale kræfter. Det 
er ildsjælene, vi vil samarbejde med. Sammen 
med dem ser vi på, hvilke indsatser der kunne 
bruge et boost, og det er så der, vi hjælper til. 
– Åsmund Kverneland, Turning Tables
 »Som boligsocial forening ligger vores 

udfordring i samarbejdet; i deltagelses-
perspektivet, rent strukturelt blandt de unge 
og blandt de kommunalt ansatte samarbejds-
partnere – netop fordi systemet dikterer nogle 
bestemte arbejdstidspunkter eller procedurer, 
der ikke nødvendigvis passer sammen med de 
unges hverdag, behov og rytmer. Det kræver 
en stor velvillighed fra ledelsens side af, da der 
rent økonomisk og strukturelt skal være en 
anden fleksibilitet end normalt. Kommunen 
kan dog godt se, at ALL IN’s tilgang virker – og 
ønsker nu selv at lade sig inspirere af vores 
metode til intern brug. 
– Rasmus Christensen, Urbanplanen 

»At afholde aftaler er generelt en udfor-
dring for borgerne! At holde fast i dem. 

Som rekrutteringsarbejder skal man kunne 
tåle aflysninger! Hvis du bliver sur og fornær-
met – glem det! Mød dem i stedet med forstå-
else og efter givelse.
– Heidi Børsholt, Zoom Circle
     

FORANDRINGSMETODE 
/ Interessentfokus i et socialt miljø
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Baggrund

Projektet og ideen er blevet til i Finn Nørgaard 
Foreningen. Den 14. februar 2015 blev Finn Nør-
gaard dræbt foran Kulturhuset Krudttønden 
på Østerbro i København. Hos Finns familie og 
hans nærmeste venner var der efterfølgende et 
stort ønske om at handle aktivt og positivt for 
derved at løfte Finn Nørgaards værdier videre, 
så de fortsat kan komme andre til gavn. 

Finns hjerte bankede for mennesker med 
sociale udfordringer, og foreningen arbejder 
aktivt for at sikre, at unge udsatte inkluderes i 
samfundsfællesskabet. Foreningens værdier er 
dialog, dannelse og kærlighed, og det var med 
udgangspunkt i disse, at der blev taget initiativ 
til et dialogprojekt, hvor Finns venner og Omar 
El-Husseins venner oprindeligt skulle mødes 
omkring filmskabelse, eller ’filmbuilding’, som 
Finn kaldte metoden, og derigennem skabe 
forståelse for og med hinanden via film. 

Omstændighederne ville, at de specifikke 
personer ikke var tilgængelige, og projektets 
udformning skulle nu tilpasses virkeligheden. 
Projektet skulle redefineres, og vi måtte vende 
tilbage til vores mission og vision. Hvorfor er vi 
til? Hvad er det, vi vil? Hvordan kan vi arbejde 
med vores fortælling til gavn for andre?
 
Der har ikke på noget tidspunkt været tvivl om, 
at vores tilstedeværelse er berettiget. Vi kan 
skabe forandring med vores dialog, fordi den 
har en relevans for dem, vi er i dialog med. Vi 
ønsker at skabe forsoning, muligheder og posi-
tive fortællinger gennem film-mediet.

Zoom Circle bringer unge fra Mjølnerparken 
sammen med filmfolk. I et kreativt rum og ud 
fra en fælles interesse fortæller de sammen 
positive, hverdagsagtige og alternative historier 
om livet blandt helt almindelige unge, der ofte 
mødes af fordomme, blot fordi de bor, hvor de 
gør. Dette førte os frem til det, som Zoom Circle 
er i dag: et frirum, hvor der tilbydes filmkurser 
for unge 13-29-årige i udsatte boligområder i 
Danmark.

Vision

Pga. Finn Nørgaard Foreningens historie øn-
sker foreningen en bred forsoning og gennem 
brobygning og forebyggelse at modvirke, at 
unge vælger radikaliseringens vej. De unge 
udgør vores håb og fælles fremtid. Formålet 
med arbejdet er at støtte og inspirere andre til 
at skabe fællesskab og tryghed. Metoden er at 
sikre, at unge på kanten bliver styrket og kan 
finde en vej ind i eller tilbage i fællesskabet. Her 
understøtter vi, at unge får øje på sunde og op-
byggelige handlinger og valg for deres eget liv. 

Foreningen ønsker at bidrage til en kulturfor-
andring og arbejder for at gøre offer til aktivist. 
Det vil sige at inspirere til at bruge det hand-
lerum, vi alle har til at gøre en positiv forskel i 
eget liv. Zoom Circle bygger på ung-til-ung-
mødet, hvor den unge tager ansvar i troen på, 
at det har betydning at stå frem, og derved 
bliver et forbillede for andre. Det kan være sin 
sag at tro på, at man selv kan skabe forandring, 
når man bor i et område, hvor der er proble-
mer med bander, radikalisering og kriminalitet 
blandt søskende, jævnaldrende og naboer. 
Hvordan ser unge på, at der på trods af dette 
er masser af håb, drømme og ressourcer, vi kan 
bygge på? 

I dialog med de mere ressourcestærke og krea-
tive unge i Mjølnerparken igangsættes fremad-
rettet en landsdækkende ungebevægelse, der 
generelt skal være med til at styrke livskompe-
tencerne hos unge i udsatte positioner. Dette 
sker ved brug af Finn Nørgaards eget medie: 
film.

INTRODUKTION TIL ZOOM CIRCLE 
/ Baggrund og Vision
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Logo og navn

Målgruppens identifikation med projektet er 
helt afgørende, og Finn Nørgaard Foreningens 
brand egner sig bedst som baggrundsbrand 
og -navn. 

Projektet fik udviklet en selvstændig research-
baseret visuel identitet, som taler til målgrup-
pen (nuværende og fremtidige deltagere og 
andre interessenter), og samtidig skal den 
afspejles i de fysiske aftryk, både på hjemme-
siden og på alle andre kommunikationsplat-
forme.

Finn Nørgaard Foreningen har gjort brug af 
ekstern viden til dette. Baseret på bl.a. fokus-
gruppeinterviews har disse visuelle eksperter 
fundet frem til, hvilket navn og logo og hvilke 
farveskalaer og skrifttyper der appellerer bedst 
til den primære målgruppe, som er de unge, 
der deltager i projektet.

Zoom Circle blev valgt som navn og refererer 
først og fremmest til det filmtekniske, til ker-
nen i tilbuddet, nemlig det at filme. At kunne 
zoome ind på den enkelte person og på de små 
ting her i livet, så de bliver synlige og samtidig 
bliver fortalt på en nærværende måde. Logoet 
og navnet signalerer desuden, at der skal ska-
bes et fællesskab omkring filmaktiviteterne. At 
venskaber og ideer skal sprede sig som ringe i 
vandet (circles), således at flere unge får lyst og 
mulighed for at deltage og fortælle deres hver-
dagshistorier via film. Og navnet dækker også 
ringene, der breder sig til et bredere publikum 
end blot lokalområdet.

Tips til konceptudarbejdelse

Identificér og formulér først kernefortællingen. 
Kernefortællingen bygger videre på den gode 
projektide, der er i overensstemmelse med 
organisationens vision, mission og værdier. 
Fortællingen må ikke fylde mere end få linjer 
og skal skære ind til det helt centrale i, hvad 
projektet vil. Hvad gør projektet for hvem, og 
hvilken fremtid kan der skabes, når vi gennem-
fører projektet. Herunder, hvordan ville verden 
se ud, hvis vi ikke gennemfører projektet? 
 Kernefortællingen er et redskab, der bliver brug 
for, når du i næste fase får brug for at fortælle 
mange andre mennesker om projektet.

Sørg for, at projektets budskab taler til den 
ønskede målgruppe. Lav fx en brugerundersø-
gelse i udviklingsfasen for at identificere ten-
denser og præferencer. 

Overvej, om der skal inkluderes forskning eller 
fysiske bygninger i konceptet, og overvej balan-
cen mellem analoge og online aktiviteter i pro-
jektet. Overvej ligeledes, hvilke partnere du kan 
involvere for at gøre projektet endnu stærkere.

Det kan være en fordel at gøre brug af eksterne 
kræfter til udviklingen af konceptet og den vi-
suelle identitet, da denne part ikke er involveret 
i projektet og derfor kan gå til formidlingsopga-
ven på objektivt grundlag. 

Overvej altid, om det er nødvendigt, at projek-
tet får sit eget selvstændige visuelle udtryk, 
og hvor tæt det skal ligge på moderbrandet, 
visuelt. Det behøver ikke nødvendigvis ligne 
moderbrandet, så længe der er et klart værdi-
mæssigt sammenfald.

Lav et udspecificeret budget, der tager højde 
for alle de udgifter, som er nødvendige for at 
gennemføre projektet over den specifikke 
periode. De fleste fonde vil ikke finansiere drift 
af den organisation, der udfører projektet, og 
dette er ofte en udfordring for ildsjæle og min-
dre, projektudførende organisationer.

KONCEPT 
/ Udarbejdelse af visuelt koncept og kernefortælling
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Det er afgørende for et projekts opstart og 
levedygtighed, at der sikres midler. Udgifterne 
bliver typisk knyttet direkte til selve projektet. 
Mange organisationer oplever, at det er svært 
at få dækket de løbende driftsomkostninger 
som lønninger, husleje mm. Som aktiv forening 
med ansvar for projekter og frivillige har det 
været afgørende nødvendigt også at kunne 
tilbyde mødelokaler, som dermed er en del af 
projektomkostningerne. 

Man kan komme lagt, på frivillige kræfter. 
 Frivillige efterspørger andre former for værdi 
end penge, såsom erfaring, sparring, mening, 
og mange vil gerne bidrage i en periode, blot 
for at hjælpe eller for at blive klogere på et 
emne for at kunne skrive disse erfaringer på 
cv’et. Det er vigtigt ikke at drive rovdrift på 
ildsjæle.

Der er stor interesse for private og offentlige 
midler. Derfor forsøgte vi at tænke både krea-
tivt, strategisk og langsigtet i forhold til det 
økonomiske aspekt, langt før projektet for alvor 
blev skudt i gang. Vi ønskede nemlig ikke at 
blive fastlåst af et for stramt opdrag fra bidrag-
ydernes side. 

Zoom Circle har søgt og modtaget fondsmid-
ler fra Københavns Kommune og Trygfonden 
gennem @lliancen til at kunne realisere Zoom 
 Circle som et pilotprojekt. Som en integreret 
del af pilotprojektet dokumenteres og kortlæg-
ges erfaringerne for dermed at kunne ’give 
tilbage’ til bidragyderne med vigtige indsigter, 
der kan hjælpe dem til at forstå, hvordan fonds-
midler generelt bedst benyttes, og dermed 
bidrager til blivende, positiv forandring.

Projektet indgår løbende i samarbejder med 
andre private, boligsociale og kommunale 
projekter, således at Zoom Circle filmkurserne 
kan få et videre liv i forbindelse med andre pro-
grammer, hvor alle parter kan drage nytte af 
hinandens ekspertise og sikre tilbud til unge. 

Fra efteråret 2018 vil projektet indgå i Merkur 
Fondens CSR-strategi, hvilket betyder, at pro-
jektet via crowdfunding kan indsamle midler til 
at etablere flere filmværksteder. Samtidig kan 
dette kan give mulighed for at kunne fokusere 
på kontinuitet, forankring og dermed blivende 
forandring for og med de unge. 

Der har været foretræde i Folketingets social-
udvalg og har dermed også været dialog med 
de forskellige politiske partiers socialordførere. 
Intentionen har været at gøre dem opmærk-
somme på, at man inden for terrorbekæmpel-
sesområdet også kan arbejde socialt forebyg-
gende, og at det ikke er noget, der kun hører til 
justitsområdet. En organisation, der udfører en 
samfundsnyttig opgave, må også kigge efter 
en stabil sikring af en blivende udførelse af op-
gaverne, og flere organisationer finder denne 
sikring gennem politisk anerkendelse af for-
målet.

Gode råd

Mange private virksomheder har interesse i 
samarbejde med NGO’er som følge af deres 
CSR-strategi. Et godt match mellem projekt 
og virksomhed kan styrke begge parter. 
Læs evt. mere her om, hvad det handler om: 
 samfundsansvar.dk

Hvis et projekt har mange medlemmer tilknyt-
tet, kan kontingentbetaling være en mulighed 
for at sikre en fast indtægtskilde til driftsom-
kostninger.

Det kan være en byrde at tage imod og forvalte 
midler, der er betinget af et opdrag, som ikke 
passer direkte til et projekt. Det kan her være 
en hjælp at identificere, hvor et projekts pri-
mære fokus ligger, inden der søges midler – om 
det hovedsageligt har opdragsgiverens eller 
målgruppens interesser for øje. Find de fælles 
interesser. Gå i dialog, og insistér på en seriøs 
behandling.

Yderligere input til den gode fondsansøgning:

 » fundraiseren.dk

 » nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/
praktisk-information/gode-raad-til-ansoeg-
ningen

 » www.fonde.dk/events/offentlige-puljer.aspx

FUNDRAISING 
/ Sikring af et økonomisk fundament
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Figur 3. Relationsstyrkende ledelse
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Zoom Circle arbejder med at opbygge relatio-
ner, hvor der ledelsesmæssigt fokuseres på at 
være tydelig og samarbejdende omkring roller, 
regler, retning og ramme. Dette er en forud-
sætning for, at medarbejderne føler sig tilpas i 
organisationen og tager ejerskab over arbejds-
opgaverne, så vi når vores mål. Desuden lettes 
samarbejdet ved at have åbne dialoger og ska-
be tillid om hensigter, adfærd og fortolkninger. 
Metoden praktiseres indadtil i organisationen 
såvel som udadtil.

At vi er bedst, når vi har de sjovt, er nok en 
banal men også en vigtig konstatering. Vi skal 
have lov at være gakkede indimellem – aldrig 
på hinandens bekostning, men at det bliver 
prioriteret, samtidig med at der skabes plads til 
at være seriøse, sårbare og usikre. Hele spektret 
af menneskelige følelser og tilstande skal rum-
mes i projektet.

Som det fremgår af figur 4, har Zoom Circle 
en ikke-hierarkisk organisation, hvor ansvars-
posterne i projektet overlapper hinanden og 
med ’unge-gruppen’. Alle på holdet samar-
bejder på lige fod, med projektlederen som 
tovholder. Organiseringsformen gælder alle 
deltagere også fx de unge som samarbejder i 
deres små film-teams. 

Zoom Circle holder ugentlige statusmøder, 
hvor indholdet fx er evaluering af, hvordan en 
fase i projektet er forløbet, aftaler om, hvad 
næste delmål er, og ikke mindst – afstemning 
af opfattelser af aktiviteterne. Begrebsafkla-
ring er afgørende, når tanker og ideer fra de 
involverede, der alle har fokus på forskellige 
aspekter af projektet, skal forenes. Derudover 
deles løbende succeshistorier og udfordringer 
i en  intern Facebook-gruppe. Det skaber et 
 fælleskab, en følelse af proces og opretholder 
ikke mindst den fælles gejst. 

Der laves systematisk dokumentation af 
 processen, erfaringer og viden, så den er til-
gængelig for alle involverede i projektet, både 
nu og for fremtiden. 

Projektet har lokaler, der fungerer som 
samlings punkt og fælles udgangspunkt.  
Den fysiske adresse har bidraget til at stad-
fæste projektets liv og identiteten for alle 
 involverede.

I praksis, både organisatorisk som med udvik-
lingen af selve Zoom Circle metoden,  arbejdes 
der ud fra en innovationstilgang. 

Der er en dynamisk tilgang til alle processer, 
faser og ideer, således at de alt efter behov ud-
vikles, afprøves og tilpasses gentagne gange. 
Denne konstante justering og udvikling giver 
fleksibilitet og i sidste ende bedre produkt-
kvalitet.

ORGANISERING 
/ Projektledelse med tydelighed, relationer og roller i fokus

Figur 4. Organisationsstruktur

#SoMe

Rekruttering

Film 
team

Unge

Projekt
ledelse

Community
organization

Dokumen-
tation

Figur 5. Invationstilgang, prototypetænkning/
interaktionsdesign

Prototype

Test

Raffinér

1. prototype
1. test

2. prototype
2. test

3. prototype
3. test

.

.

.



Rekruttering og fastholdelse

 » En stor del af ressourcerne i pilotprojektet 
er gået til identificering, rekruttering og 
fastholdelse af de unge brugere af tilbuddet. 
Baseret på dette og andre projekters arbejde 
videre gives følgende tips og råd:

 » Identificér målgruppen. Kortlæg alders-
gruppe, adfærd, rutiner og behov hos dem, 
man vil nå ud til. Afprøv derefter forskellige 
rekrutteringsstrategier. 

 » Relationsarbejde er afgørende. Brug tid på at 
finde den strategi, der virker ift. den konkrete 
målgruppe og kontekst. Det kræver kontinu-
erlig tilstedeværelse, oprigtighed, interesse, 
synlighed og vedholdenhed. I Zoom Circle 
var samarbejdet med kvinderne (mødrene) 
af gørende for at få kontakt til de unge. Der er 
sammenlagt brugt et kvart årsværk over 10 
måneder på rekruttering af unge.

 » Tag årstider og dagsrytmer i betragtning. 
 Sommeren er optimal til udendørsaktiviteter, 
til at filme og reklamere for projektet, da der 
er lyst og mange folk på gaden.

 » Indgå i samarbejde med klubber, foreninger, 
aktører eller ved arrangementer, hvor der 
er kontakt til den ønskede målgruppe, og 
 rekruttér herfra.

 » Ansæt unge til at hjælpe med rekrutterings-
arbejdet. Unge som forandringsskabere, der 
tager ansvar og viser vejen for andre. Indgyd 
pionérånd og holdfølelse.

 » Gør plads til frivillige og praktikanter. 
 Projektet har haft stor glæde og gensidig 
læring ud af en gruppe af frivillige, der alle er 
vokset op og bor i Mjølnerparken, som har 
sympati for dagsordenen og kan hjælpe og 
påvirke deres netværk og nedbryde barrierer 
for projektet.

 » Overvej håndtering af evt. uretfærdigheds-
følelser i forbindelse med, at nogle af med-
arbejderne får løn, mens andre er frivillige. 
Frivillige har større frihed, mens lønnede 
medarbejdere har større ansvar. Bring de fri-
villiges muligheder i spil først, hvis der opstår 
jobmuligheder.

 » Rekrutteringsarbejdet foregår på forskellige 
platforme, sideløbende:  

 » aktiviteter for de unge 13-18-årige i områ-
det, 

 » taget personlig kontakt til forældre ved at 
banke på døre, 

 » fået omtale i beboerbladet, 
 » udbygget netværket via Facebook, 
 » etableret en ’rolle model-gruppe’ med de 

20-29-årige fra området, som kan inspirere 
de yngre i boligområdet til at deltage. 

 » Lav en kulturelt differentieret rekrutterings-
strategi. Zoom Circles første fase i Mjøl-
nerparken har fx passet godt til unge med 
somalisk baggrund, og projektet arbejder 
videre med andre etniske grupper.
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TIDSPLAN & REKRUTTERING 
/ Brug af tid og ressourcer i et udsat boligområde
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Pilotprojektets tidsplan

Zoom Circles procesplan er 
defineret af en tidslinje, opdelt 
i konkrete delmål, arbejds- og 
beslutningsfaser. På figur 6 ses 
tidsplanen for Zoom Circle, som 
den så ud i april 2018. Den skulle 
i processen ændres ad flere om-
gange. Tidsplanen skal løbende 
modificeres for at imødekomme 
ændringer, imens erfaringer 
opsamles, og produktet raffi-
neres og opgraderes (jf. figur 5). 
Afvigelser fra forhåndsplanen er 
sjældent behagelige, da de ska-
ber stress i organisationen, men 
de ses som lærings- og opgrade-
ringsmuligheder snarere end fejl.
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Der findes mange kreative aktiviteter og tilbud til 
unge. Zoom Circle er specialiseret i film som me-
todisk redskab. De unge lærer ikke at lave lange 
spillefilm eller dokumentarfilm. De får derimod red-
skaberne til at kommunikere deres historier i korte, 
nærværende og inspirerende videoer. Læs mere 
om format og stil, motivation og fastholdelse, etiske 
overvejelser ift. distribuering af film, samt hvordan 
Zoom Circle vælger at kommunikere om projektet til 
omverdenen. 

Metode

side 14 – 17
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Hvilket format og hvilken stil?

Zoom Circle samarbejder tæt med professio-
nelle, bla. om at udtænke og udvikle et katalog 
prædefinerede filmskabeloner, der passer til 
den måde, som Zoom Circle filmværkstederne 
er bygget op på. Det blev tidligt besluttet, at 
hvert filmværksted skulle være et afsluttet 
forløb, uden mødepligt. Dvs. at de unge skulle 
motiveres til at deltage, ved at de kunne møde 
op uden forudsætninger og få et resultat med 
sig hjem samme dag.

Filmene produceres af de unge, og de skal 
derfor i stil og format appellere til, hvad de 
unge interesserer sig for. Udgangspunktet er 
derudover, at filmene skal kunne produceres 
relativt hurtigt. Derfor tages der udgangspunkt 
i kendte, korte filmformater og virkemidler fra 
de sociale medier, såsom YouTube, hvor ud-
trykket er hurtigt, friskt, råt i øjenhøjde, med 
grafiske tekster og med henvendelse direkte til 
kameraet.

Filmværkstederne afholdes én gang om ugen, 
hvor de unge (14-29 år) får støtte til deres arbej-
de af en professionel filminstruktør og frivillige, 
i deres eget boligkvarter. I dette tilfælde lånes 
Mjølnerparkens kvindecafe til formålet i samar-
bejde med det lokale boligselskab.

Deltagerne organiseres af lokale community 
engagere (fritidsjobbere), som støtter, engage-
rer og motiverer kvarterets unge til at fortælle 
om sig selv ved brug af deres egen mobiltele-
fon. Disse ungeambassadører deltager selv på 
holdene, der filmer, og de uddannes til at tage 
løbende større ansvar for sig selv og andre. De 
samme unge bliver samtidig udlært i at lave 
film efter Zoom Circles metode med profes-
sionel støtte. De samme unge skal på et senere 
tidspunkt erstatte de professionelle og under-
vise andre i metoden.

Aktuelle mobil video-genrer, som Zoom Circle 
tager udgangspunkt i:

 » Selfie-reportage

 » Liste-historier

 » Video med tekst

 » How-to-video/explainer-videoer (news you 
can use)

 » Tests og challenges

Et eksempel på en undervisningsgang

Dagens tema: 
’Mine tre yndlingssteder’ 1 x 4 timer.

Format: 
Den unge viser sine tre yndlingssteder (liste) og 
forklarer hvorfor.

Teknisk fokus: 
Listeformatet som rammefortælling, selfie-
reportage, billedfortælling, tidsreduktion via 
klipning, musik.

Samarbejde: 
Der arbejdes to og to på denne aktivitet.  
Under optagelsen kan de unge være fotografer 
for hinanden, men henvendelsen skal være 
direkte til kameraet. 

Forløb

1. Der brainstormes og lægges en plan for 
dagens tema og produkt 

2. Der filmes i grupper

3. Vi spiser aftensmad sammen og hygger

4. Filmene editeres, og der bliver lavet 
 re-takes hvis nødvendigt

5. Filmene bliver vist frem, og der gives feed-
back 

På længere sigt skal flere professionelle (fx jour-
nalister og skuespillere) tilknyttes filmkurserne 
for at lære de unge om præsentation, inter-
viewteknikker og narrativer, og om hvordan 
man via sin nysgerrighed og fremtoning kan 
åbne op for det positive og interessante møde 
mellem mennesker. 

FILMVÆRKSTEDERNE 
/ Organisering, format og stil
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Hvordan? 

Gruppedynamikkerne blandt de unge har en 
ekstremt stor betydning. Hvad er cool? Hvem 
sætter dagsordenen? Alle skal opleve, at de har 
en rolle og kan bidrage til fællesskabet. 
Det er meget forskelligt, hvad de unge motive-
res af. Nogle har interesse for at stå foran kame-
raet, andre har talent for at filme og instruere, 
mens andre igen er mestre udi redigering. Ud 
over ”community engagers” har Zoom Circle 
følgende roller: ”Vært/værtinde”, ”Instruktør/
redaktør” og ”Redigeringsspecialist”. De unge 
modtager et certifikat, der anerkender deres 
rolle og kvalifikationer, når de har været med 
en vis tid.

Det kreative rum skal gøres til et frirum for de 
unge, hvor de kan være sig selv kan snakke om 
alt. Der skal lægges stor vægt på både hygge 
og snacks, da samværet omkring mad forbin-
des med fællesskab for de unge. 

De unges ejerskab over projektet skal priorite-
res, så de kan identificere sig med det og gøre 
det til deres. Derfor er løbende forventningsaf-
stemninger et must. Hvad får de ud af at være 
med? Hvad kan filmene bruges til og hvordan? 
Hvad efterspørger de? De skal inddrages i 
processen fra start til slut. Projektet skaber 
rammerne, men derudover opfordres de unge 
til selv at tage initiativ og styring over forløb 
og indhold efter evne. De dygtigste og mest 
motiverede af de unge laver fx filmoptagelser 
derhjemme mellem kursusgangene, så de har 
en historie og et indhold, som de kan redigere 
videre på til undervisningen.

På længere sigt etableres der film-teams i 
flere boligområder rundt om i København og 
i resten af landet, som kan samarbejde med 
hinanden og derved møde, inspirere og udvide 
deres syn på hinanden, på tværs af bydele og 
boligområder og – ikke mindst – dele viden om, 
hvordan man laver fede film. 

Der bliver desuden udviklet nye produkter 
 under Zoom Circle for de særligt talentfulde.  
Fx et YouTube-produkt, Zoom Circle Webiso-
des, der er et serieformat, som udvikles af fire 
unge – om ungdomslivet i udsatte boligomr-
der – som mod- eller alternative fortællinger til 
højre ekstremisktiske stemmer, der prædiker 
had på YouTube. Det er motiverende for de 
talentfulde at kunne medvirke til udviklingen af 
disse nye formater.

Hvorfor?

De unges selvtillid og selvværd styrkes, ved 
at de bruger deres egen stemme og ikke kun 
lader det være op til andre at fortælle om deres 
liv. Almindelige hverdagshistorier fra unges liv 
fortalt af dem selv er en troværdig modvægt til 
de fordomme, der generelt verserer om livet i 
udsatte boligområder. 

Projektet giver et kompetenceløft til de unge 
ved at uddanne dem i at lave seværdige film 
til deling på internettet. Kvalifikationer, som de 
kan bruge til at søge fritidsjobs/studiejobs og i 
deres videre uddannelsesforløb.

De unge får en bredere kontaktflade og præ-
senteres for andre ”arenaer”, som de kan tænke 
med, når de overvejer deres fremtidsmulighe-
der. De er ikke nødvendigvis vante til at begå 
sig i så mange andre sociale og kulturelle sam-
menhænge uden for deres boligområde. Det er 
denne barriere, der potentielt kan nedbrydes, 
hvormed de unge får muligheden for at udfor-
ske det samfund, de er en del af, i en bredere 
forstand.

FILMVÆRKSTEDERNE 
/ Det skal være sjovt at være med
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Publicering af produktet

Hvordan håndteres de film, der produceres 
under filmkurserne? Her kommer projektet 
ind i nogle etiske overvejelser. Det er fx afgø-
rende at sikre, at de unge og deres film ikke 
bliver ud stillet eller misbrugt uhensigtsmæs-
sigt, da dette vil devaluere deltagernes tillid og 
underminere intentionerne om at styrke de 
unges stemme samt ambitionen om at facili-
tere unges alter native og positive fortællinger.
Følgende overvejelser og dilemmaer spiller en 
central rolle:

 » Filmene stammer fra en undervisningssitua-
tion, hvor der eksperimenteres. Her skal der 
være plads til at fejle og lære af sine fejl, uden 
at den unge skal presses til at dele produktet 
med omverdenen. 

 » Der kan være indhold, der ikke egner sig 
til udgivelse, fordi det kan have utilsigtede 
konsekvenser for de medvirkende. Få al ma-
teriale gennem et redaktionelt filter, før det 
udgives.

 » Der kan være forældre, som ikke vil tillade, at 
deres børn publicerer film på de sociale me-
dier. For deltagere under 18, husk at få skrift-
ligt forældresamtykke. Er de over ti, skal de 
selv give samtykke. (Udform kontrakter, tjek 
iøvrigt GDPR standarder og sørg for at tage 
hensyn til disse lovkrav i alle processer).

Retningslinjer for Zoom Circle

Projektets kommunikationsansvarlige skal fra 
gang til gang bedømme, hvorvidt en film kan 
publiceres eller ej, herunder om udtrykket er 
autentisk, om de unge udsender noget ube-
vidst i deres film, og om de unge også på sigt 
kan være tjent med, at filmen eksisterer.

Filmene, der produceres i Zoom Circle, publi-
ceres på projektets egen hjemmeside, der som 
hovedkanal indeholder konteksten for produk-
tionen: www.zoomcircle.dk

Filmene er samtidigt til for at blive vist og delt 
i bredere forstand. De unge må derfor gerne 
selv uploade deres film på de sociale medier. 
Der er behov for en samtale med dem om, 
hvad det betyder og kan have af implikationer, 
og hvordan den enkelte unge håndterer dette. 
Fx skam, trolls og dårlig brug af energi, som kan 
have utilsigtede konsekvenser for de unge.

Ud over indholdet på hjemmesiden gør projek-
tet brug af platforme som Facebook og Insta-
gram. Der er en ansvarlig redaktør til at sortere 
i den information, der udsendes, såvel som i 
den feedback, der modtages – alt sammen 
med øje på at beskytte de unge, samtidig med 
at udbredelsen af budskaberne understøttes, 
således at filmene fortsat bliver set og delt.

Projektets mål er at skabe fortællinger for 
omverdenen – husk at fortælle deltagerne, at 
det er målet at være i dialog om indholdet. Der 
kan være behov for at arbejde med de unges 
generthed og acceptere, at den enkelte unge 
er sit eget sted mht. parathed til at udkomme. 
Husk at tro på, at den unge med opmuntring 
selv vil overvinde genertheden på rette tid.

Rapporten ”Nettets Vildveje – om sikker færden 
på nettet” er udarbejdet af Medierådet for børn 
og unge sammen med PET. Rapporten giver et 
indblik i den rolle, internettet kan spille i forhold 
til ekstremisme og radikalisering blandt unge. 
Når Zoom Circle arbejder i udsatte boligområ-
der, rådes projektets kommunikationsmedar-
bejdere til at kende og tage bestik af indholdet 
af rapporten: www.nettetsvildveje.dk

FILMENES LIV PÅ NETTET 
/ Overvejelser om offentliggørelse af film
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Uanset hvor godt et projekt er, får ingen kend-
skab til det, hvis ikke budskabet udbredes 
systematisk. Kommunikationen skal henvende 
sig til flere målgrupper og i flere fora, hvilket 
gør det nødvendigt med en samlet strategi, der 
giver teamet et fælles overblik.

Metoden, der benyttes i Zoom Circle, bygger  
på værdier og forholder sig til projektets 
 kommunikationsmæssige 

1. mål, 
2. publikum, 
3. budskab, 
4. budbringer, 
5. medier og 
6. ønsket handling.  

Denne metode benyttes på projektet over-
ordnet set samt for hver ny underkampagne  
og i princippet helt ned til den enkelte flyer, 
film, pressemeddelelse eller Facebook-opdate-

ring, som skal sendes ud og leve og interagere 
blandt et publikum. 

Zoom Circle arbejder med klar, tydelig og let 
tilgængelig information. Henvendelserne til 
deltagerne foretages på en åben og relations-
byggende facon, så deltageren oplever at blive 
set og mødt. 

Kommunikationsroller og værdier

Zoom Circle er til for at modvirke ekstre-
mistiske strømninger og har en dialog-
skabende rolle i debatten. Zoom Circle er 
apolitisk,  areligiøs og rummelig. Det giver et 
refleksionsrum og en stemme til dem, der ikke 
 allerede er repræsenterede i den offentlige 
samtale. Her er der fx vægt på, at projektet ikke 
har noget partipolitisk ståsted. I stedet tilstræ-
bes at samle dagsordnerne i en medmenne-
skelig vinkel, med de unge og fællesskabet i 
fokus. Værdier: Kærlighed, dannelse og dialog.

KOMMUNIKATION 
/ Rolle, udbredelse og metode

Generelt Eksempler fra Zoom Circle

Identificér flere målgrupper blandt de forskelli-
ge aktører, man ønsker at henvende sig til. Disse 
rangordnes i prioriteret rækkefølge:

De unge deltagere i Zoom Circle filmkurserne er pro-
jektets primærmålgruppe. Sekundært vil projektet 
ses og i interaktion med dem, der kender de unge, 
og til sidst er hele offentligheden målgruppe for pro-
jektet (borgere, politikere, forvaltning, myndigheder).

Vær bevidst om og kommunikér den specifikke 
viden, som et projekt genererer.

Med Zoom Circles filminstruktører som undervisere 
er projektet specialiseret i filmskabelse. Der indsam-
les fx viden i mødet mellem de unge og filmkurser-
ne, og den viden udbredes og deles med andre.

Indgå i samarbejder med andre organisationer, 
kulturinstitutioner, trendsetters etc., der kan 
hjælpe med at udbrede budskabet om et pro-
jekt til forskellige arenaer og publikummer.

Pilotprojektet kulminerer i en offentlig launch og 
filmvisning på Christiansborg for at skabe bevågen-
hed og omtale omkring projektet. Projektet sam-
arbejder bl.a. med FILM-X under DFI.

Påvirk dagsordenen ved at bidrage med indsig-
ter i artikler eller debatindlæg på sociale plat-
forme mm.

Zoom Circle indgår som en del af Finn Nørgaard For-
eningens arbejde, hvor der er fokus på at nuancere 
debatten og styrke unges fremtidsmuligheder, bl.a. 
ved den årlige uddeling af Finn Nørgaard Prisen.

Inddrag så vidt muligt deltagerne af projektet i 
formidlingsarbejdet, på deres betingelser.

De unge blev inddraget i udvikling af film-konceptet 
ved afholdelse af en fokusgruppe. Filmene er efter-
følgende blevet lavet på de unges præmisser. Det er 
en god øvelse for de unge at vise deres filmproduk-
tioner frem for et større publikum, så de oplever at 
blive taget seriøst. Dette sker på hjemmesiden og 
ved projektets premiereevent på Christiansborg.

Zoom Circles generelle overvejelser ift. kommunikation:
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Oversigt over tovholdere, frivillige og deltagere. 
Hvem står bag? Hvem udgør det menneskelige 
DNA i Zoom Circle? Her kan du læse om holdet bag 
projektet og ikke mindst om de unge, både frivillige 
og deltagere. Hvem er de? Hvorfor er de med i Zoom 
Circle, og hvad har de fået ud af det? Hvad drømmer 
de om? 

Zoom Circle 
& de unge

side 20 – 26
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Adam Ismail – bor i Mjølnerparken med sin familie. 
Han godt lide at hænge ud med sine venner, spille 
fodbold og computer, når han ellers ikke går i 9. 
klasse. Adam kunne godt tænke sig enten at blive 
journalist eller skuespiller. Han kan godt lide at 
researche på sager og prøve at forstå de bagved-
liggende årsager til folks forskellige holdninger og 
 meninger.  

Shadia Mahmoud – går i 9. klasse. Hun vil gerne 
være enten psykolog eller terapeut.  Derudover har 
hun også en drøm om at blive læge og etablere et 
hospital i Somalia. Når hun har besøgt familie i lan-
det, har hun været vidne til, hvordan folk, især børn, 
lider under forholdene. Det vil hun gerne hjælpe til 
med at rette op på. Dog vil hun ikke flytte fra Dan-
mark sådan permanent. Det er her, hun er vokset 
op, og her, hun hører til.

Heidi Børsholt – har som ansvarlig for beboer-
kontakt, rekruttering og fastholdelse fået etableret 
tillidsfulde relationer til Mjølnerparkens beboere. 
Samtidig har hun udbredt budskabet om Zoom 
 Circle projektet, så de unge har fået både lyst og lov 
af deres forældre til at deltage. Heidi har, med evnen 
til at skabe gode relationer, situationsfor nemmelse 
og et kæmpe drive, været i stand til at samle 
 pro jektet op gang på gang, og når alt så sortest ud, 
har hun fundet nye veje at gå.

Ida Marie Gedbjerg – er instruktør i Zoom  Circle. 
Hun fik selv chancen for at lave film som helt ung, 
da hun startede på filmskolen Station Next. Det 
har været med til at forme hendes liv og har givet 
hende en måde at kunne udtrykke sig på. Hun vil 
gerne være med til at give andre unge den samme 
 mulighed for at fortælle historier og udtrykke sig. 
Hun inspirerer de unge til selv at tage styringen og 
forme filmkoncepterne. 

TEAM 
/ Her er holdet bag pilotprojektet
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Pia Toftdal – har som sekretariatsleder i Finn Nør-
gaard Foreningen og chef for Zoom Circle projektet 
sikret kvalitet, fremdrift og brugbare rammer for 
projektets medarbejdere, hvad enten de er frivillige 
eller professionelle. Hun arbejder endvidere med 
at sikre den fortsatte etablering og udbredelse af 
Zoom Circle, så flere unge kan få glæde af dette 
tilbud. 

Andreas Braamunk Møller – er tilknyttet projektet 
som fotograf og praktikant fra Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole. Han har udviklet og skabt 
billed siden af Zoom Circle ud fra retningslinjerne for 
fotos i Zoom Circles visuelle identitet. Billed banken 
bestod, da han startede i projektet, af en serie 
stockphotos, og han har skabt billedserien, så den 
er autentisk, viser mennesker og miljø i projektets 
egen  kontekst. Han har desuden skabt en række 
stærke  kampagnevideoer for projektet.

Nicoline Skotte – er dokumentarinstruktør og har 
valgt at være med i Zoom Circle projektet, fordi hun 
mener, at alle fortjener en stemme. Hun oplever, at 
når der tændes for kameraet, og en person stiller 
sig ind foran, så bliver denne stemme utrolig stærk, 
konkret og ægte.

Torben Larsen – har arbejdet som projekt leder på 
filmskolen Station Next i mange år, da hans hjerte 
banker for unge og filmskabelse. Torben har været 
projektleder for holdet af filminstruktører. Derud-
over har han været med til at udvikle den specifikke 
Zoom Circle film-metode (MOJO / mobile Journa-
lism), der gør historie fortælling gennem film både 
tilgængelig,  lærerig og sjov for de unge. 

TEAM 
/ Her er holdet bag pilotprojektet
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Shuaib Hirsi – på vej til at blive dygtig konsulent 
 inden for kreativ forretningsudvikling. Shuaib har 
læst multimediedesign på KEA og er nu i gang  
med en overbygning i digital konceptudvikling.  
Han har som praktikant i Finn Nørgaard Foreningen 
 arbejdet med udbredelse af Zoom Circle projektet 
på de sociale medier. Derudover arbejder han også 
med rekruttering af unge rollemodeller til projektet, 
da han som beboer i Mjølnerparken har et stort 
 netværk i boligområdet. Han elsker området for 
dets mangfoldighed og ser for sig, at Zoom Circle 
kan blive et talerør for de unge, hvilket kan medvirke 
til en positiv ændring i kulturen i området.

Edel Ashur – fritids-youtuber, når hun ikke lige 
 passer sit daglige arbejde på et plejehjem. Hun er 
født og vokset op i Mjølnerparken og har været 
Zoom Circles inspiration og seje rollemodel for de 
yngre deltagere. Hun har en fed og frisk energi – og 
hun er af en støbning, som burde stå på scener i 
hele verden og inspirere andre til at finde glæde og 
en fed stil. Hendes YouTube-kanal, som hun startede 
i 2018, kan findes under YouTube-navnet Shax_xo. 
Her giver hun blandt andet gode råd til unge piger 
om make-up.

Sara Ellegaard Nielsen – har som antropolog fulgt 
projektet fra sidelinjen for at kunne forstå, doku-
mentere og synliggøre Zoom Circles tilblivelse og 
udførelse – hovedsageligt med fokus på projektets 
metode; Hvordan det er blevet gjort, og hvorfor. 
 Sideløbende har hun talt med 12 andre organisa-
tioner, der på anden vis arbejder kreativt med unge, 
for at kunne kortlægge og synliggøre den eksiste-
rende viden på området. 

Kelly Young – ungdomsaktivistisk krudtugle. 
 Arbejder med kommunikation, PR og arrangerer 
events og samarbejder i Zoom Circle. Hun er en 
 aktiv ildsjæl, som beskæftiger sig med musik, unge 
og integration. Hun elsker følelsen af at se noget 
 lykkes, at løfte i flok og dele op levelsen med godt-
folk. Hendes største interesse er at engagere børn 
og unge i at tage chancer og sige ting højt.

TEAM 
/ Her er holdet bag pilotprojektet
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Hinda Yusuf – familie- og fritidskoordinator for 
 helhedsplanen i Mjølnerparken. Hun har været 
Zoom Circles uundværlige hjælper og kontakt-
person i Mjølnerparken. Hinda har hjulpet vores 
 vores relationsarbejder med at åbne døre til famili-
erne i Mjølnerparken og navigere rundt. Familierne 
i Mjølnerparken har været projektets vigtigste 
 indgang, og der har vi haft glæde af Hindas viden, 
relationer og gode, kritiske øje på vores aktiviteter.

Muna Abdillahi – Zoom Circles frivillige unge-rela-
tionsarbejder i Mjølnerparken. Hun er uddannet 
 inden for administration, men læser pt. samfunds-
fag og psykologi på HF for at kunne påbegynde 
 pædagoguddannelsen, mens hun arbejder med 
kommunikation på et bibliotek. Muna er, som ildsjæl, 
træt af de konsekvenser, som Mjølnerparkens om-
dømme har for hendes venner og bekendtes mulig-
heder. Det vil hun ændre på. Samtidig giver hendes 
engagement i projektet erfaring med at kommuni-
kere med de unge fra området og kompetencer i at 
iværksætte arrangementer og dialogmøder. 

Vladimir Heschia – rumænskfødt multitalent og 
tilknyttet Zoom Circle, hvor han er i praktik som 
grafisk designer. Til daglig uddanner han sig som 
multimediedesigner på KEA. Han har en alsidig 
 professionel baggrund fra mange brancher og 
 mange arbejdsområder. Han er dygtig til det tek-
niske, og samtidig er han en person, der arbejder 
godt i teams. Vladimir skal arbejde, primært, med at 
skabe Zoom Circles animationsunivers, som vil blive 
lanceret i starten af 2019, ligesom han skal videre-
udvikle projektets #SoMe-videoer.

Mikkel Simanis – 21 år og sej til at tegne. Han går på 
uddannelsen KUU kreativ kommunikation, hvor han 
blandt andet arbejder med logodesign. Han har tid-
ligere taget grundforløb i skilteteknik. Han har også 
i skoleregi været med til at lave film. I Zoom Circle er 
han god til at hjælpe og give input til vores grafikere, 
og i 2019 skal han tegne portrætter af menneskerne 
i Zoom Circle.

TEAM 
/ Her er holdet bag pilotprojektet
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Adam Ismail

15 år. Bor i Mjølnerparken med sin familie. Han 
synes, det er sjovt at formidle historier og fort-
ællinger. Her er han er én af frontløberne foran 
kameraet, hvor han fortæller om sin version 
af Mjølnerparken. Adams naturlige charme 
og personlighed gør ham meget vellidt som 
fortaler for Mjølnerparken og som forbillede for 
andre unge til at tage skeen i egen hånd. 

– Du arbejder i Zoom Circle, men hvad 
 arbejder dine venner med?
Mange af mine venner er begyndt med fritids-
arbejde nu, hvor vi er blevet 15-16 år. Dem fra 
skolen, de er næsten alle sammen begyndt 
at arbejde i Fakta eller Netto, og mine andre 
venner arbejder fx i Tiger-butikken. Jeg tænker, 
det er godt, at vi arbejder, så vi har penge til at 
gå ud og bare hygge os, når vi har tjent vores 
egne penge. Det er der noget fedt ved.

– Hvad kan du godt lide ved Zoom Circle?
Jeg får erfaring med at tale med fremmede 
folk, som jeg ikke kender. Ikke at være så ge-
nert, når jeg står foran et kamera. Bare det 
med at vide, hvad andre mennesker tænker 
om Mjølnerparken, der hvor jeg selv kommer 
fra. Det er det. Det er sjovt og spændende at 
arbejde sammen med mennesker, der er ældre 
og har mere erfaring end mig.

– Hvad vil du gerne sige til folk der kommer 
udefra, som ikke kender til Mjølnerparken? 
Det første, jeg vil sige, er: Kig dig rundt! Bare, 
du ved. Du kommer nok ikke til at se nogen 
bandemedlemmer. Der har været meget snak 
om MP. Jeg har boet her i 14 år, og det er kun 
nogle enkelte gange, hvor jeg har set nogle 
fremmede mennesker, der ikke bor der, men 
som bare kommer ind og ligner nogle farlige 
nogen. Jeg har kun set søde folk, der ikke er 
farlige. Man skal bare være her og se det. Det 
første, du vil se, det er børn, der leger. Lege-
pladserne, opgangene, hvordan det er lavet. 
Og så vil du måske tænke anderledes, end det 
du hører om.

ZOOM CIRCLE PORTRÆTTER 
/ Mød de unge, der deltager?

Hvem er de unge? 

De unge fra Zoom Circle pilotprojekt bor i Mjøl-
nerparken, som i 2019 er på regeringens ghet-
toliste. De er ressourcestærke unge, hoved-
sageligt med anden etnisk baggrund end 
dansk, men er født og vokset op i Danmark. 
De klarer sig godt i skolen og har ambitiøse 
drømme for deres fremtid, men er trætte af at 
blive mødt af fordomme om dem selv og deres 
boligområde og er derfor motiverede til at en-
gagere sig i et positivt fællesskab, hvor der er 
plads til deres virkelighed. 
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Shadia Mahmoud

15 år. Shadia kan godt lide at hænge ud i lektie-
cafeen i Mjølnerparken efter skole, hvor der er 
aktiviteter og hyggeligt samvær. Hun har et 
meget åbent og ærligt forhold til sine veninder, 
og de kan snakke om alt – om skolen, drømme 
og problemer, når de er sammen. De kan godt 
lide at mødes ude på cafe eller tage i biografen 
sammen.
 

– Hvad er dit forhold til Mjølnerparken?
Mjølnerparken er alt for mig. Det er der, jeg har 
boet i 15 år. Det er virkelig et fedt sted. Og jeg er 
virkelig ked af alle de rygter og forskellige for-
domme, der er om Mjølnerparken. Det påvirker 
mig og mange andre unge derude.
 
– Hvorfor er du med i Zoom Circle?
Zoom Circle er virkelig fedt og et spændende 
projekt. Jeg vil gerne være med til at dele mine 
tanker og meninger om Mjølnerparken. 

– Hvad har du lært af at være med?
Jeg har lært, hvordan man filmer, og hvordan 
man kan bruge redigeringsprogrammer. Og 
det kan jeg jo bruge i fremtiden, fx i gymnasiet, 
og nu, når jeg går i 9. klasse. Jeg kan bruge 
den viden jeg får fra Zoom Circle til noget.

– Har du nogle ideer til, hvordan vi kunne 
 udvikle Zoom Circle?
Jeg vil gerne lave film om andre kvarterer i 
KBH, så det ikke kun er om MP. Jeg tror, at de 
også har nogle andre interesser og meninger. 
Jeg har snakket med Heidi om, at det er noget 
vi skal i fremtiden.

ZOOM CIRCLE PORTRÆTTER 
/ Mød de unge, der deltager
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Kortlægning af proces såvel som metode er afgø-
rende for at sikre en åben, transparent og demokra-
tisk, sund organisationskultur. Projektet er fortaler 
for åbenhed og vidensdeling på tværs af projekter 
og organisationer. Når puljen af erfaringer vokser, må 
kvaliteten af løsninger og tiltag kun styrkes. På disse 
sider kan du læse om håndteringen af udfordringer 
og om dokumentation af proces og metode. Best 
Practice-afsnittet er baseret på Zoom Circle og 12 
andre organisationers erfaringer.

Dokumentation 
og vidensdeling

side 28-35
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Pilotprojektets måske vigtigste arbejds præmis 
er at bruge en ”trial & error”-tilgang – sagt med 
andre ord: fejl er gode at lære af.

Uden nogen forudgående erfaringer med at 
lave et projekt af den slags (film for unge) i den 
kontekst (Mjølnerparken) har det været en nød-
vendig forudsætning for at kunne samarbejde 
og opbygge relationerne lokalt. Derudover har 
det været væsentligt løbende at forholde sig 
responsivt til fejl og uhensigtsmæssigheder for 
hurtigt at kunne rette ind og tilpasse sig virke-
ligheden. Virkeligheden, der jo er ukendt det 
øjeblik, vi træder ind i et nyt miljø. 

Zoom Circle har på forhånd ladet sig inspirere 
af andre projekters erfaringer med lignende 
målgrupper og steder. Samtidigt er der blevet 
afsat tid og plads til fejltagelser på vejen mod 
udviklingen af et vandtæt koncept.

Det er givende at forholde sig kritisk til om-
givelserne, være i løbende dialog, indsamle 
data, lave SWOT-analyser og tilpasse proces-
planen for at få koncept og virkelighed til at 
mødes. I  nedenstående skema er en oversigt 

over et par af de erfaringer, som projektet har 
opnået i håndteringen af forskellige udfordrin-
ger.

Den konkrete kontekst for Zoom Circle projek-
tets pilotfase er Mjølnerparken. 

I fokus har været, hvilke behov og udfordringer 
der var forbundet med at starte et projekt i 
dette boligområde. Vi oplevede et ønske hos 
flere unge om at tage til genmæle mod den 
negative diskurs om dem og deres område ved 
at kunne dele deres positive fortællinger. Det 
var afgørende for Zoom Circle, at dette  behov 
blev anerkendt og støttet.

Samtidig er projektet blevet mødt med 
 for beholdenhed blandt beboerne i Mjølner-
parken – især hos mødrene til de unge. Zoom 
Circle har skullet imødekomme en generel 
system skepsis og en træthed over ’endnu et 
vel menende, men tidsbegrænset projekt’. 
 Udfordringen har været at overbevise forældre-
ne og områdets beboere om projektets egen-
tlige intention: at skabe blivende forandring 
med beboernes interesser og bedste i fokus.

HÅNDTERING AF UDFORDRINGER 
/ Tilpasning til virkeligheden
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HÅNDTERING AF UDFORDRINGER 
/ Tilpasning til virkeligheden

Problem Håndtering Hvad har læringen været?

Hvad gør vi, når vi må erkende, at 
vi har fået defineret en deltager-
gruppe, som ikke kan løfte op-
gaven? Som udgangspunkt ville 
projektet engagere ”Omar El-
Hussein’s efterladte” – kriminelle 
drenge med tidligere berøring 
med bander og radikalisering i 
midt-slut 20’erne fra Mjølnerpar-
ken til at fortælle om deres liv via 
film.

Med det erkendte blev en syste-
matisk rekrutteringsindsats 
nødvendigt for at finde en 
unge gruppe til at løfte projek-
tets kerneopgave: At MP via 
unges egne film går i dialog 
med omverdenen, laver alter-
native fortællinger om livet i MP 
og kan deltage i udbredelsen til 
lignende boligområder.

Hold fast i formålet med pro-
jektet, og gentænk teamet, 
tidsplanen, aktiviteterne og 
målgruppen. Formålet kunne 
her opnås lige så godt (eller 
bedre) med en anden deltager-
gruppe. Her fandt vi, at de res-
sourcestærke unge 13-20-årige 
fra MP var den målgruppe, som 
kunne løfte projektets kerne-
formål.

Hvad gør vi, når produktions-
planen ikke holder? Vi forven-
tede, på forhånd, at kunne gå 
hurtigt i gang med at udvikle 
en masse små film og parallelt 
hyre en klipper/redaktør, der var 
med til at udvikle filmkonceptet 
og skulle være SoMe-redaktør. 
Sammen med de unge skulle 
han/hun være ansvarlig for 
udviklingen og publiceringen af 
filmene, så de blev seværdige.

Vi forstod, at fremgangsmåden 
af faglige og praktiske grunde 
var uhensigsmæssig. I stedet 
foretog vi en ’omskoling’ af de 
tilknyttede dokumentarist-
instruktører, så de kunne 
blive MoJo (Mobile journalist) 
under visere for de unge. Vi har 
efterfølgende ansat en prakti-
kant som SoMe-redaktør med 
et godt kendskab til det lokale 
miljø, som er en fremragende 
fødselshjælper for projektets liv 
på sociale medier.

Indrøm hurtigt fejltagelser. 
Vær omstillingsparat. Koncept 
og virkelighed passer aldrig 
helt sammen. Vi blev i proces-
sen mere bevidste om ikke at 
komme til at ’udstille’ de unge 
ved at lægge filmene ukritisk 
på YouTube. Første trin i Zoom 
Circles liv blandt unge er at de 
skal forstå, hvad det indebærer 
at producere og offentliggøre 
videoer på forskellige digitale 
platforme.

Hvad gør vi, når rekrutterings- 
og fastholdelsesmodellen er 
uklar eller uvirksom? 

Hvordan skal filmværkstederne 
planlægges? Hvad gør vi, når de 
unge reagerer negativt på vores 
proces (ved udeblivelse)? 

Planlægger vi filmværkste-
derne i forlængelse af skolens 
rammer eller i samarbejde med 
den lokale skole? Eller på anden 
vis?

Gå i dialog. Benytte fokusgrup-
per og opsamle viden – spørge 
direkte: Hvad skal der til, for at 
du vil deltage? Dynamisk og 
åbent projektdesign (både ift. 
tid, deltagere og indhold) med 
mulighed for fleksibilitet og for 
at tilpasse rammerne til forhol-
dene.
Vedholdende og opsøgende 
indsats ift. forældre og unge, i 
klubber, deltage i lokale sociale 
aktiviteter.
Faste filmværksteder, lokale 
unge fritidsjobbere som vær-
ter. Fast format: Hver onsdag 
fra 16-19 mødes lokalt og laver 
færdige produkter hver gang.

Rekruttering er lettest om som-
meren, hvor folk har tid og mødes 
udenfor. Det skal være trygt og 
sjovt at deltage. Resultater skal 
kunne ses hurtigt. Ingen møde-
pligt (undtagen fritidsjobbere). 
Benyt et fast ugentlig tidspunkt 
for filmværksteder. Forældre er 
generelt skeptiske over for nye 
sociale tilbud og henvendelser 
udefra. En mødregruppe var god 
som – ”velsigner” af de unges del-
tagelse. Der er ikke nogen fælles 
skole for MP. Børnene ”spredes” 
på mange skoler. Derfor afholdes 
kursusgangene i samarbejde 
med boligselskabet og de sociale 
samlingssteder. Mad spiller en stor 
rolle.

Skemaet redegør for de erkendelser Zoom 
Circle teamet har gjort i processen, som kan 
være værd at huske for eftertiden. Det er struk-
tureret efter skabelonen: Hvad var problemet? 

Hvordan blev det håndteret? Hvad har lærin-
gen været? Det er begyndende erkendelser, 
som vil blive uddybet i det senere arbejde med 
Zoom Circle.
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I dette pilotprojekt dokumenteres forløb og 
metode, så andre kan lære af projektets suc-
cesser og udfordringer. 

Det erfarede gør bedst nytte ved at være både 
synligt og tilgængeligt internt i organisationen, 
men også eksternt, og mellem andre organi-
sationer, som planlægger lignende typer af 
projekter. Med aktiv vidensdeling bliver det 
lettere at identificere generelle udfordringer  
og faldgruber og komme dem i forkøbet. 

Intern vidensdeling i Zoom Circle

Instruktørerne dokumenterer deres erfaringer 
og overvejelser fra hver filmkursusgang i en 
lukket Facebook-gruppe for at sikre tryg intern 
vidensdeling og fortsat udvikling af filmkon-
ceptet. 

Der holdes ugentlige statusmøder, hvor alle 
involverede deltager. Her er der plads til diskus-
sioner om bekymringer og udfordringer for på 
den måde at nå til enighed om fortsat fælles 
retning, formål og italesættelse.

Der er blevet skabt et let tilgængeligt system 
(Dropbox/Google Drive) for dokumentation 
af det interne arbejde, metoder og erfaringer. 
Herved sikres, at viden ikke går tabt, selvom 
der er forskellige mennesker tilknyttet Zoom 
Circle projektet over tid. 

Den tilknyttede AC’er har i Zoom Circle pilot-
projektets første leveår fulgt med for at kunne 
dokumentere og kortlægge udfordringer, 
erfaringer, resultater og udvikling. I samtaler 
med sekretariatet, med frivillige, unge og med 
filmfolkene er der løbende opstået og blevet 
sat ord på fælles indsigter om sammenhæn-
gen mellem hensigter, praksis og udkomme. 
”Hvorfor gør vi, som vi gør, og kunne der være 
en anden og mere hensigtsmæssig måde at 
gøre det på?”

Dermed dokumenteres den såkaldte innova-
tionstilgang til projektstyring, hvor man tager 
udgangspunkt i en prototype – en idé afprøves 
og testes i praksis – og derefter tilpasses og 
raffineres produkt eller resultat, således at man 
opnår den tilsigtede effekt. 

Ekstern vidensdeling

Som et bidrag til den eksterne vidensdeling er 
der på hjemmesiden zoomcircle.dk offentlig-
gjort denne håndbog og øvrigt materiale, som 
er blevet udviklet til filmkurserne, samt udvalg-
te filmprodukter og erfaringer.

Foreningens medarbejdere deltager løbende 
i workshops for projektmagere. Disse er bl.a. 
faciliteret af @lliancen, som er et partnerskab, 
der har sekretariat i PET’s forebyggelsescenter. 
Partnerskabet består af: Medierådet for Børn 
og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fælles-
råd (DUF), Skolelederforeningen, Efterskolefor-
eningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet 
(STUK), Nationalt Center for Forebyggelse af 
Ekstremisme (NCFE), Trygfonden og Fonden 
Roskilde Festival.

Der arbejdes i Zoom Circle på at blive mere 
forankrede og synlige i folks bevidsthed ved 
at indgå i et større netværk af tilbud til unge. 
I Zoom Circles optik er én af grundpillerne i at 
være et varigt og veletableret tilbud, at projek-
tet har en stærk profil, men samtidig forgrener 
sig ud og bliver en relevant aktør i forskellige 
områder, samarbejder og sammenhænge.

Blandt flere civilsamfundsorganisationer ek-
sisterer der desværre en tendens, hvor man 
opfatter hinanden som konkurrenter i ’kampen’ 
om at få bevilget fondsmidler. Ved derimod at 
være åbne omkring arbejde, erfaringer, styrker 
og svagheder og ved at indgå i samarbejder 
står alle stærkere. Fællesskabet kan drage 
nytte af den akkumulerede viden, og dermed 
kan den samlede indsats målrettes, så der ikke 
udbydes skiftende, lignende tilbud i samme 
lokalområde. 

På baggrund af denne overbevisning og se-
kundære dagsorden for projektet er der gen-
nemført interviews med andre organisationer, 
foreninger og projekter. Der blev spurgt ind til 
deres erfaring med udvikling af projektkoncep-
ter såvel som med rekruttering og fastholdelse 
af frivillige/deltagere, netop for at bryde med 
en kultur, hvor der holdes på viden internt, og 
i stedet dele med henblik på at styrke tilbud-
det af sociale indsatser for og med unge på et 
generelt plan.

VIDENSDELING 
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Best Practice i  
andre  organisationer

Følgende afsnit er et lille udpluk 
med inspiration fra beslægtede 
organisationers metoder. Organi-
sa tionerne har generøst delt deres 
erfaringer, så vi kunne samle deres 
viden i denne håndbog. Vi vil op-
fordre til at besøge deres hjem-
mesider, blive inspireret af deres 
arbejde og måske invitere til nye 
samarbejder.

C:NTACT. Edison Teater 
(Mennesker mødes via teater
forestillinger, film og radio) 

www.contact.dk

C:NTACT – Det menneskelige 
møde gennem teater

Her bidrages med noget nyt til 
teaterscenen ved at nå ud til so-
ciale grupper, der ikke normalt går 
i teater. Deres metodiske grundlag 
er en professionalisering af person-
lige historier om sociale problem-
stillinger. C:ONTACT faciliterer en 
platform for stemmer, der ellers 
ikke bliver hørt. Via teater invite-
res mennesker med forskellige 
sociale, etniske og religiøse bag-
grunde på scenen for at formidle 
deres personlige historier med 
scenekunstneriske virkemidler i 
øjenhøjde med publikum. Efter 
forestillingerne indgår publikum 
i en debat med de medvirkende 
om deres historier og de aktuelle 
tematikker, som forestillingerne 
italesætter. Det handler om at give 
folk en stemme, om at skabe dia-
log, komme hinanden ved og faci-
litere en tillid blandt folk, der ikke 
normalt mødes eller forstår hin-
anden. Der udvikles 3-8 produk-
tioner om året, og der produceres 
en film, undervisningsmateriale 
til skoler og radioprogrammer til 
hvert projekt/tema. Derudover er 
der etableret et ”Turnerings – Task 
Force”, hvor deltagere fra styk-
kerne tager ud tre ad gangen med 
hver deres fortælling og besøger 
skoler, fagfolk inden for forskellige 
emner, konferencer, kommuner og 
events såsom Folkemødet.

Goldschmidts Musikakademi 
(Musikskole for unge fra ressource
svage familier)

goldschmidtsakademi.dk

Goldschmidts Musikakademi – 
Sammen om musikken

Henrik Goldschmidt er klassisk 
uddannet musiker og solo-oboist 
i Det Kgl. Kapel. I 2003 etablerede 
han fredsorkestret, The Middle 
East Peace Orchestra, der viser, at 
man kan mødes om musikken på 
trods af politiske konflikter. Herfra 
opstod ideen om at etablere en 
musikskole for børn. Musikakade-
miet giver med hjælp fra sponsor- 
og fondsmidler gratis musikun-
dervisning til de børn, som måske 
ellers ikke ville få muligheden. 
Der sker her et kulturmøde, men 
det sociale løft via musikken og 
samværet er det vigtigste. Under-
viserne er alle både musikere og 
dygtige pædagoger. Uanset deres 
baggrund er børnene her elever, 
der mødes på musikkens præ-
misser. Ud af musikken vokser et 
forpligtende og tryghedsskabende 
fællesskab på tværs af religiøse, 
kulturelle og etniske forskelle. Det 
løfter den enkelte elev og giver 
kompetencer, som kan bruges 
også efter tiden på musikakade-
miet. 

De Nye Stemmer  
(Unge muslimer og jøder  tilbyder 
nuanceret minoritetsdebat)

www.joediskinfo.dk/dialog-
tilbud-0/de-nye-stemmer-i- 
minoritetsdebatten

De Nye stemmer – Den gode ide 
opstår: modsætninger mødes

Dette projekt opstod i kølvandet 
på terrorangrebet ved synagogen 
i København. Her var der mom-
entum for at bringe de to største 
fjendegrupper, som de blev por-
trætteret i medierne, sammen: 
muslimerne og jøderne. Ideen var 
at sætte fokus på minoriteternes 
stemme, mere end på den reli-
giøse debat, hvilket betød, at den 

kristne gruppe blev udeladt som 
element i projektet. 16-20-årige 
muslimske og jødiske velfunge-
rende unge under uddannelse har 
sidenhen sammen afholdt work-
shops og taler for skoleklasser og 
arbejdspladser. Her har de både 
humoristisk og informativt invite-
ret til dialog og til nedbrydelse af 
de stereotype fordomme, der ek-
sisterer om og mellem de etniske 
grupper i samfundet. 

FRAK. Fritidsakademiet  
(Fritidsjobs / grobund for at unge 
vokser ind i samfundet)

frak.dk

FRAK – Tilknytning til arbejdsmar-
kedet

Et projekt skal vække resonans 
blandt de unge. I FRAK, Fritidsaka-
demiet, imødekommes de unges 
behov og ønsker om at få et fritids-
job og derved kunne tjene egne 
penge. For mange unge i udsatte 
boligområder kan det være svært 
at få både kendskab og adgang til 
arbejdsmarkedet, og det er her, at 
FRAK fungerer som facilitator. De 
unge får job og kommer væk fra 
gaden. Virksomheder får hjælp til 
arbejdsopgaver og opbygger en 
personlig relation til de unge. Sam-
men ændrer de på opfattelsen og 
fortællingen om, hvem de unge er,  
og hvad de er i stand til, hvis bare 
de får muligheden for det. 

Medborgerne 
(En alliance af lokale fællesskaber 
på Nørrebro og Nordvest)

www.medborgerne.dk

Medborgerne – Fællesskab med 
slagkræft: de unge har også poli-
tisk indflydelse

Medborgerne er inspireret af 
bevægelsen Citizens UK, hvor 
man ønsker at gøre befolkningen 
bevidst om den magt, som folket 
har i kræft af deres antal, hvis de 
forenes, modsat politikere, der 
tildeles magt/indflydelse via man-
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dater. Specifikt i Danmark kan vi 
rent geografisk forenes omkring 
vores fælles boligområder. Med-
borgerne har udført lyttekampag-
ner, hvor beboere i lokalområdet 
blev spurgt, om de ville ændre på 
noget, hvad der bekymrer dem, og 
hvad deres håb er for fremtiden. 
På baggrund heraf fandt de bl.a. 
frem til følgende mærkesager: 
tryghed, frirum til unge, mang-
foldigt børneliv. 
Medborgernes engagement i 
unge-projektet, som de har iværk-
sat nu, handler om at give de unge 
medborgerskab. At styrke deres 
demokratiske handlekraft. De har 
brugt 2 års arbejde på relations-
opbygning i bydelen Nørrebro/
NV for at finde frem til de rigtige 
meningsdannere. Denne kerne-
gruppe af 8 unge skal inspirere og 
rekruttere en gruppe på 30 unge 
til at udvikle kampagner om det, 
der betyder noget for dem (eks. 
idrætsfaciliteter, steder at mødes). 
Disse kampagner skal præsentere 
konkrete løsninger for borgerre-
præsentationen/politikerne, som 
derefter forhåbentligt realiserer 
ideerne. Ønsket er, at de unge 
oplever, hvordan man i et fælles-
skab kan have politisk indflydelse, 
når man forenes og får ført en 
kampagne igennem.

Point & Shoot Photo Project. 
Gina Zacharias 
(Fotoprojekt for unge)

kph-projects.dk/beboere/point-
and-shoot/

Point & Shoot – Kunst som binde-
led til ’gadedrengene’

Gina er professionel fotograf. 
Ideen til fotoprojektet startede i 
2010, hvor der i medierne blev talt 
meget om ”indvandrerbanderne”. 
Gina bor på Nørrebro ved en kiosk, 
hvor hun var vidne til, hvordan 
unge drenge blev hvervet af ban-
derne. Hun gik i dialog med kiosk-
ejeren om at starte et fotoprojekt, 
der kunne få drengene væk fra 
gaden. Med vedholdenhed og 
oprigtighed nåede hun ud til 10+ 
unge i alderen 16+, som forstod, at 

hun ville dem seriøst. Hun startede 
første undervisningsgang med 
at fange drengenes interesse ved 
at Wow’e dem med stærk street 
photography fra USA med billeder 
af bandemedlemmer, der alle er 
døde grundet deres livsvalg. Der-
efter mødtes de en gang om ugen 
hvor Gina gav inspirationsoplæg, 
drengene tog billeder, hvorefter de 
arbejdede i mørkerum med frem-
kaldelse og fortolkning af billeder 
og betydninger.
Projektet fungerede som et posi-
tivt fællesskab for drengene, hvor 
de fik udvidet deres perspektiv og 
horisont. De kom uden for bolig-
området med deres billeder, eks. 
Cinemateket og SMK etc., hvor de 
mødte andre, som de kunne tale 
med om det fælles tredje, billeder-
ne. Gina var meget opmærksom 
på den langsigtede forandring, 
som projektet kunne skabe. Hvor 
skulle de unge gå hen og blive ak-
tiveret efter projektets afslutning? 
Denne overgang og forankring 
skulle faciliteres.  

FRAK. Fritidsakademiet  
(Fritidsjobs / grobund for at unge 
vokser ind i samfundet)

frak.dk

FRAK – Tilknytning til arbejdsmar-
kedet

Et projekt skal vække resonans 
blandt de unge. I FRAK, Fritidsaka-
demiet, imødekommes de unges 
behov og ønsker om at få et fritids-
job og derved kunne tjene egne 
penge. For mange unge i udsatte 
boligområder kan det være svært 
at få både kendskab og adgang til 
arbejdsmarkedet, og det er her, at 
FRAK fungerer som facilitator. De 
unge får job og kommer væk fra 
gaden. Virksomheder får hjælp til 
arbejdsopgaver og opbygger en 
personlig relation til de unge. Sam-
men ændrer de på opfattelsen og 
fortællingen om, hvem de unge er,  
og hvad de er i stand til, hvis bare 
de får muligheden for det. 

Rapolitics  
(Empowerment af unge gennem 
kunst, raptivism, dialog og demo
kratisk opmærksomhed)

www.rapolitics.org

Rapolitics – Tilbud til skole klasser, 
hvor unge lærer at komme i kon-
takt med deres følelser og me nin-
ger gennem kropslig ud fold else i 
form af rap, hip-hop og dj.

Organisationen har fra starten haft 
en international profil, da de me-
ner, det er vigtigt for deres arbejde, 
at de unge lærer af andre måder 
at gøre tingene på, som de unges 
brug af rap til et politisk formål i 
Bolivia eller i Mellemøsten i forbin-
delse med det Arabiske Forår. 
Organisationen samarbejder 
med kunstnere, der kan deres 
håndværk, og gennem forskel-
lige projekter tilbydes der rap- og 
hiphop-workshops for elever. De 
laver i gennemsnit 200 workshops 
årligt på skoler rundt om i landet. 
Med hiphop og rap er Rapolitics fx 
sammen med de unge gået til den 
danske kulturarv med et andet 
sprog og fra nye perspektiver. I 
fortolkningsprocessen kan de be-
handle tematikker som ensomhed, 
forelskelse, det ikke at passe ind, 
dårlige forældreforhold, der væk-
ker resonans i de unge og deres 
virkelighed. De går samtidig i dia-
log med de unge om sprogbruget 
i rap som kommunikationsform 
med afsæt i ideen om ytringsfri-
hed. Hvilken betydning ligger der i 
sprogbrug, og hvilke konsekvenser 
har det? Filosofien er at møde 
eleverne med en nysgerrighed i 
stedet for fordømmelse. 

Street Society  
(Street-fodbold)

www.streetsociety.dk

Street Society – Lokal forankring, 
der skaber forandring

Dette gade-foldboldinitiativ er 
drevet af lokale ildsjæle. Det er et 
tilbud til børn og unge i udsatte 
boligområder, som ikke har øko-
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nomisk mulighed for at deltage i 
eller kendskab til den traditionelle 
foreningsidræt. Der bliver skabt 
et fællesskab omkring de unge 
på gaden, hvor de bliver trænet 
af ældre unge fra området, der 
fungerer som rollemodeller. Der 
arrangeres turneringer mellem 
bydelene, og god opførsel på og 
uden for banen krediteres med 
spilletid, så der er noget at stile 
efter. I Street  Society er de gode til 
at samarbejde med lokale kræfter 
og med andre lignende organisa-
tioner, såsom GAME, for hele tiden 
at kunne videreudvikle tilbuddet til 
glæde for de unge. 

Reclaim the Hood. Tingbjerg 
(Min stemme. Min fortælling. Mit 
boligområde.)

tingbjergforum.dk/node/2961

Reclaim the Hood – Kombinatio-
nen af forskellige tilbud skaber 
positive netværk

I Den Boligsociale Helhedsplan 
Husum, Tingbjerg, Utterslevhuse 
så man i 2016 et behov for at skabe 
nogle fællesskaber og platforme 
for (mere ressourcestærke) unge i 
netop disse udsatte boligområder. 
De unge var på daværende tids-
punkt tvunget til at søge væk og 
længere ind til København for at 
finde inspiration til og mulighed 
for at engagere sig i aktiviteter og 
tilbud, der kunne fremme deres 
uddannelses- og beskæftigelses-
muligheder. Gennem projektet 
finder de unge en stolthed netop 
der, hvor de er vokset op, ved at 
fortælle om deres boligområde. 
Formålet er at de unge bliver en 
del af et positivt fællesskab, hvor 
de får undervisning og kompeten-
cer i at planlægge og udføre work-
shops og debatter, hvilket de efter-
følgende kan skrive på deres CV. 
Disse workshops afholdes hvert år 
på Ungdommens Folkemøde, der 
faciliteres af Ungdomsbureauet. 
Herigennem skabes positive fæl-
lesskaber på tværs af bydelene, og 
de unges følelse af empowerment, 
medborgerskab og handlemulig-
heder styrkes.

Turning Tables  
(Empowerment af  unge gennem 
musik og film)

www.turningtables.dk

TurningTables – Utilgængelighed 
og autenticitet som metode

Ved at lade ordet spredes om, at 
de kommer til et område med 
deres container, men ikke oply-
ser om tid og sted før end helt 
til sidst, skabe en nysgerrighed 
og spænding blandt de unge. 
Instruktørerne i TT er fra musik- 
og kulturlivet og har ofte samme 
baggrund ift. familie og opvækst 
som målgruppen, hvilket giver 
et fælles udgangspunkt og en 
positiv energi. I mødet med de 
unge tager de udgangspunkt i 
Red Barnets resilliens-begreb, der 
bygger på, at de unge skal kunne 
orientere sig, forstå, og forhandle 
i den virkelighed, de befinder sig 
i. De skal kende til deres rettighe-
der igennem kreative virkemidler 
som historieskrivning, film og foto. 
Instruktørerne er ikke pædagoger, 
men fagpersoner og kunstnere fra 
lokalområdet, som har et drive og 
en personlighed, der kan inspirere. 

Roskilde Festival 
(Danmarks største musikfestival)

roskilde-festival.dk/more/volunteer

Fællesskabet som samlende kræft 
til fastholdelse af frivillige

Festivalen er den største frivillige 
organisation, der eksisterer i Dan-
mark. I dette musikglade fælles-
skab tilbydes de frivillige et stort 
ansvar, hvilket for mange er en stor 
motivationsfaktor. Organisationen 
tilbyder fx et Leadership Lab, der 
består af workshops, som frivillige 
ledere kan komme på. Her opnås 
certificering gennem moduler i fx 
ledelses-, stress-, proces- og kon-
flikthåndtering, som kan bruges i 
deres frivillige arbejde såvel som i 
mange andre sammenhænge.
En klart defineret struktur ift. 
teams og ansvarsfordeling samt 
det faktum at være med til at sta-

ble Roskilde Festival på benene år 
efter år bliver for mange en livsstil. 
Festvalen har udarbejdet et Frivil-
ligt Manifest, hvor grundværdierne 
for den type frivilligt-fællesskab, 
som organisationen ønsker at 
danne rammen for, er tilgænge-
lige. www.roskildenyt.dk/2017/06/
frivilligmanifest-er-et-fundament-
for-frivillighed/

Urbanplanen / ALL IN  
(Fremtidsværksteder/problemløs
ning for og med unge)

www.urbanplanen.com

Urbanplanen – En ny pædagogisk 
tilgang: omvendt participation

I denne boligsociale indsats tager 
de afsæt i deltagerperspektivet. 
Det er de unge, der står over for 
forskellige udfordringer, og derfor 
giver det bedst mening, at de selv 
er med til at kortlægge proble-
matikkerne og afprøve og udvikle 
løsninger på disse. Disse projekter 
foregår på de unges præmisser, 
hvilket bidrager til en stolthed 
blandt de unge, der tager ejerskab 
over deres projekter. 
Kuldsejlede kommunale projekter 
bygger ofte på erfaringer. I Urban-
planen forsøger man at undgå 
en normalisering af projekt og 
produkt ved i stedet for at imøde-
komme behovet, hvor det er. 
Læs mere om den bagvedliggen-
de teori for denne metode:
”Deltagelse som didaktik – en 
særlig pædagogisk faglighed” af 
Bladt, Børglum Tofteng og Mad-
sen eller ”Socialpædagogikkens 
samfundsmæssige opgave om 
igen” af Mette Bladt.
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Projektstyring

Råd og tips til projektmagere:

 » Find ud af, hvilken type fællesskab, der 
 ønskes skabt og vær bevidst om, hvordan 
det kan gøres. Dette er nerven og projektet. 
Sammenhold og ”det fælles tredje” er af-
gørende.

 » Et projekt er hjulpet godt på vej, hvis det 
er forankret i lokalsamfundet, hvis emnet 
afspejler og taler til en aktuel interesse, ten-
dens, mangel, og hvis man allierer sig med 
de naturlige ”gatekeepers” i og på området. 

 » En platform, der tillader, at de frivillige kan 
skrive deres erfaringer frem, er meget brug-
bar til intern deling og inspiration og til doku-
mentation af metode. 

 » Forankring og follow-up på initiativer, aktivi-
teter og indsatser er vigtig for en varig etab-
lering af et projekt. 

 » Identificer og anvend et projekts specifikke 
autoritet – hvad er det, der giver dets stem-
me og tilstedeværelse vægt og relevans?

 » Tænk i CSR-strategier/-samarbejde med pri-
vate virksomheder for finansiering og støtte. 
Tænk social innovation sammen med de 
unge: de får et håndværk via projektet, som 
de kan bruge som et afsæt til evt. at tjene 
penge på.

Formidling og kommunikation

Råd og tips til projektmagere:

 » ”Kommunenar-alarm”. Gå væk fra det tunge, 
korrekte myndighedssprog. Gør indsigter 
sjove, tilgængelige, gennemsigtige, inspire-
rende, visuelle og direkte.

 » Formidling af indsigter kan med fordel gøres 
i et tilgængeligt format, der er tilpasset mål-
gruppen (film, storytelling, YouTube-klip etc). 

 » Vær praksisnær. Vis ”hvordan” ved at præ-
sentere eksempler. At være modig og tro-
værdig i formidlingen ved at vise processen 
og ikke kun resultaterne gør det til et projekt, 
som folk let kan forholde og relatere sig til.

 » Præsentér løbende gennemarbejdet mate-
riale på de platforme, der kommunikeres fra, 
således at omverdenen fornemmer projek-
tets tilstedeværelse og progression.

 » Lav et ’manifest’ for og med de unge/de frivil-
lige, hvor der bliver beskrevet, hvad projektet 
kan, hvad det står inde for, og hvordan man 
er sammen om det og med hinanden. Etab-
leringen af en fælles fortælling motiverer og 
skaber sammenhold. 

 » Visualisér og/eller fremskriv projektets resul-
tater, succeshistorier, filosofier og målsæt-
ninger, og sæt ansigter på medarbejdere og 
frivillige for at skabe et inkluderende og gen-
nemsigtigt internt projektmiljø. 

 » Tænk i repræsentation. Hvem repræsenteres 
og fra hvilket perspektiv? En historie belyses 
bedst, hvis den repræsenteres bredt fra for-
skellige perspektiver. Mangfoldige stemmer 
er med til at nuancere og når samtidig ud til 
et større publikum, hvis de føler sig repræ-
senteret. 
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Rekruttering og fastholdelse

Råd og tips til projektmagere:

 » Identificering og inkorporering af, hvad der 
motiverer de unge til at blive, sikrer projek-
tets relevans for den primære målgruppe. 

 » Det er den personlige relation, venskaberne, 
den fælles ’kamp’ for en sag og glæden ved 
at se, at det lykkes, der bringer folk sammen 
og får dem til at fortsætte deres engage-
ment. 

 » Løbende forventningsafstemning med 
målgruppen kan virke forebyggende. Hvad 
handler projektet om? Hvorfor skal de unge 
være med? Hvad får de unge ud af at være 
med? Skuffede deltagere dræber projektets 
energi. 

 » De unge i udsatte boligområder er ofte 
opflasket på sociale projekter. Når de er sam-
men med vennerne, er det lettere at fasthol-
de hinanden i negative handlingsmønstre. 
Derfor kan det være en ide at splitte de unge 
op i mindre grupper, med andre aktører og 
i nye omgivelser, så de bliver tvunget til at 
iagttage og får muligheden for at afprøve 
andre interaktionsmønstre.

 » At invitere ’gamle’ deltagere med i nye ini-
tiativer kan være med til at holde liv i et pro-
jekts ’fødekæde’ af deltagere. 

 » Brug en stor del af budgettet på at give 
projektet videre liv, ved at tilbyde ”kickstarts-
besøg” til andre områder, foreninger, skoler 
etc. med deltagerne. 

 » Byg konstant relationerne, og husk at være 
taknemmelig og udtrykke din taknemmelig-
hed for andres input og hjælp.

 » Udbredelse via workshops giver projektet 
videre liv. Vær til rådighed for relevante 
 brugere af jeres projekt. 

 
Ingerfair.dk
www.ingerfair.dk/artikler-og-videoer-om- 
arbejdet-med-frivillige/

CFSA.dk
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Dette er en metode håndbog  
om pilot projektet Zoom Circle  
– et kreativt projekt for og med 
unge. 

Det er  blevet udviklet og 
afprøvet i boligområdet 
 Mjølnerparken i København  
hen over 2018, hvor Finn 
Nørgaard Foreningen har 
arbejdet med at styrke unge 
med borgeres kompetencer.

Se videoerne på
zoomcircle.dk

Pilotprojektet Zoom Circle 
er støttet af:


