Programskitse til lokale borgermøder
(udkast til Roskilde Kommune)
0900-0930: Ankomst og check-in
Deltagerne skriver navneskilte og får kaffe og rundstykker.
0930-1000: Velkommen, fællessang og intro.
Moderator introducerer programmet, formål og principperne for mødet. Der synges fællessang.

[Deltagerne sidder i en stor cirkel i flere lag på klapstole, som de kan tage med sig i løbet af dagen.]
1000-1100: Dagsordenen bliver formet
Deltagerne skriver ideer/temaer/spørgsmål ned på et papir, og præsenterer dem på skift ved at gå ind i cirklen. Når forslagene er
blevet præsenteret, bliver de sat på dagsordenen, der skabes på væggen. Den der har stillet forslaget forpligter sig til at indlede
samtalen i gruppen og sørge for, at der bliver noteret undervejs.
1100-1200: Markedspladsen er åben.
Deltagerne orienterer sig i dagsordenen på væggen – og beslutter sig for, hvor de vil deltage resten af dagen.

[Flydende kaffepause samtidig]
1130-1340: Frokosten er åben.
1200-1340: Første runde diskussioner
Deltagerne fordeler sig ud i grupper på de temaer, de gerne vil diskutere. Pointer, ideer og forslag noteres på flip-overs.

[Deltagerne har hver deres klapstol med rundt, så de kan flytte sig rundt i rummet]
1340-1355: Pause og skift

[Ønsker man at fortsætte diskussionen i den gruppe, man er i, kan man også det]
1355-1535: Anden runde diskussioner i grupper.
Deltagerne fordeler sig ud i grupper på de temaer de gerne vil diskutere. Pointer, ideer og forslag noteres på flip-overs

[Deltagerne har hver deres klapstol med rundt, så de kan flytte sig rundt i rummet]
1535-1630: Afstemning
Deltagerne går rundt og læser hinandens forslag og stemmer (manuelt med f.eks. klistermærker) på dem, de bedst kan lide. Hver
deltager får 3-5 stemmer hver.
1630-1645: Stemmerne tælles op
Frivillige tæller stemmerne op.

[Imens går deltagerne tilbage i cirklen]
1645-1700: Præsentation af resultat
Moderator præsenterer de op til 10 ideer, der har fået flest stemmer, og som demokratiagenterne kan arbejde videre med.
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[Deltagerne sidder i en stor cirkel i flere lag]
1700-1715: Præsentation af kvalificeringsproces
Den videre proces præsenteres og deltagerne kan melde sig som demokratiagent.
Evt. fællessang igen.

[Deltagerne sidder i en stor cirkel i flere lag]
1715: 1 glas vin
Demokratiagenterne (de borgere, som ønsker at arbejde videre med ideerne) mødes desuden i et område og bliver ganske kort briefet
på den videre proces. Vi samler kontaktoplysninger ind, så vi kan sende information til demokratiagenterne.

Open Space Technology som metode til samtale
Ligesom i Belgien og Holland vil faciliteringen af borgermøderne være inspireret af Open Space Technology, som er en
internationalt anerkendt metode til at skabe deltagende samtaleformater. Kendetegnende for en Open Space proces er, at det er
deltagerne, der skaber agendaen på dagen og sammen beslutter indholdet i samtalerne (se figur nedenfor).
Filosofien bag Open Space Technology er fire enkle principper, der tilsammen udtrykker en grundlæggende tillid til, at
mennesker kan skabe noget vigtigt og værdifuldt uden at være styrede af bestemte dagsordener eller stramme processer, der er
defineret på forhånd. Principperne lyder:
1.
2.
3.
4.

Dem, der er der, er de rigtige
Det, der skete, var det, der skulle ske
Det starter, når det starter
Det slutter, når det slutter.

Desuden anvendes ”de to fødders lov”, der betyder, at deltagerne skal deltage i de samtaler, de synes er mest frugtbare – og frit
kan forlade en samtale, hvis de oplever, at den ikke er produktiv.
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