
BILAG 1 – TIDSPLAN                                                

LÆSEFÆLLESSKABER: JANUAR – MARTS 2021 

• Projektet indledes med at videreføre/genopstarte læsefællesskaber, der er opstartet i den 
foregående periode. 

• Der afholdes møder med alle væsentlige samarbejdspartnere samt nuværende unge i 
empowermentprogrammet, der medvirker ift. videreførsel, udbredelse - og udvikling.  

• Afholdelse af showcases for samarbejdspartere – nuværende som potentielle. Det er et mål 
at nå bredere ud og involvere en nye samarbejdspartnere. 

• Samtlige aktiviteter organiseres og ledes af projektleder, der er ansvarlig for indragelse af 
personale og unge deltagere i empowermentprogrammet.  

REKRUTTERING: MARTS – MAJ 2021  

• Der rekrutteres i alt 10 nye læseguider – en blanding af deltagere i læsegrupper og andre 
interesserede, der har potentiale for at nå ud til psykisk sårbare unge og skabe 
læsefællesskaber for dem. 

• Deltagere til uddannelsen rekrutteres via læsefællesskaberne og gennem digital og fysisk 
formidling - såvel Facebook, Instagram, hjemmeside og via samarbejdspartnere. 

• De øvrige kommende læseguider rekrutteres gennem organisationer og de øvrige 
samarbejdspartnere samt på SoMe, hjemmeside og Facebook. 

• Deltagere ansøger deltagelse på uddannelsen til læseguide på baggrund af motiveret 
ansøgning, hvor de fortæller hvorfor de ønsker at blive læseguide og hvor de ønsker at læse 

• Der afholdes samtaler med samtlige deltagere, der ansøger om optag på uddannelse med 
henblik på at afklare ressourcer og særlige behov samt motivitation for at deltage. 

• Sideløbende afholdes læsefællesskaber fortsat vha. læseguider og de nuværende unge i 
empowermentprogrammet 

• Projektleder viser unge deltagere i læsefællesskaber på sengeafsnit videre i læsegruppen 
ambulant eller udenfor psykiatrien, når der er grundlag for dette.  

UDDANNELSE: JUNI 2021 

• Uddannelsen planlægges af projektleder i samarbejde med Læseforeningens 
kursusansvarlig. I tilrettelæggelsen af forløbet tages der højde for målgruppens ønsker og 
behov. 

• Der afholdes uddannelse over tre dage – enten fordelt over tre dage med mellemrum eller 
som sammenhængende forløb. Uddannelsen afholdes i vores lokaler ved KBH plus i 
København eller på internat. 

• På uddannelsen trænes målgruppen og de øvrige frivillige i at facilitere læsegrupper ud fra 
metoden guidet fælleslæsning, og skabe et åbent rum, hvor alle kan tage del i den 
skønlitterære fælleslæsning.  

• Uddannelsen har fokus på træning af praktiske færdigheder ift. at facilitere læsegrupper. 
Samtidig tages der særligt højde for de unges behov, således at den psykiske sårbarheder 
ikke står i vejen for at gennemføre uddannelsen. 

• Uddannelsen afholdes desuden med fokus på direkte kobling til praksis gennem modul, der 
beskriver den kontekst læsefællesskaberne finder sted i.  

• Uddannelsen afsluttes med en middag for kursisterne samt de øvrige deltager i 
læsefællesskaber og empowerment-programmet. Dette med henblik på allerede her at lægge 
grobund for et stærkt netværk for læseguider og deltagere. 
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DELTAGERE SOM LÆSEGUIDER: JULI – DECEMBER 2021 

• Der opstartes efterfølgende læsefællesskaber, faciliteret af deltagere som læseguider i 
makkerpar med tidligere uddannede eller de nyuddannede læseguider uden psykiske lidelser. 

• Dels videreføres der læsegrupper med de nyuddanede som læseguider og dels startes der 
nye læsegrupper op ud fra de nyuddannedes ønsker og idéer.  

• Projektleder er ansvarlig for at aktivere de nyuddannede unge som læseguider for 
læsegrupperne. I den fobindelse afklares det, om der er grundlag for at fortsætte i en kendt 
læsegruppe eller starte nye grupper op.  

• I processen er der samtidig fokus på at inddrage de unge som medskabere på andre måder - 
enten som praktisk hjælp i læsegrupperne eller planlægning af arrangementer. Dette 
medhenblik på at engagere deltagerne som medskabere af indsatsen. 

BROBYGNING: JANUAR-DECEMBER 2021 

• Gennem hele projektperioden er der fokus på bobygning mellem sengeafsnit, ambulant, 
socialpsykiatri, kommuner og civilsamfund.  

• Konkret består brobygning i at sikre læsefællesskaber på tværs af sektorer, så der altid er et 
læsefællesskab at være del af for mennesker i psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden 

• Projektleder er ansvarlig for at facilitere gode overgange fra et læsefællesskab til det næste 
med henblik på at skabe en oplevelse af, at det er muligt at bevæge sig fra en institutionel 
ramme ud i deltagelse i civilsamfundsfællesskaber. 

 

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION: JANUAR-DECEMBER 2021 

• Der er fokus på formidling og kommunikation gennem hele perioden med henblik på at nå 
bredt ud til mennesker i psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og gøre opmærksom 
på muligheden for at deltage i åbne læsefællesskaber. 

• Projektet formidles løbende på hjemmeside, SoMe – Facebook og Instagram.  
• Der produceres et kampagnespot med inddragelse af deltagere, der kan anvendes til 

rekruttering af nye deltagere og til at formidle tilbuddet til samarbejdspartnere 
• Afslutningsvist i projekteperioden vinter 2021 afholdes et event for deltagere, 

samarbejdspartnere, beslutningstagere og andre interesserede, der sætter fokus på 
læsefællesskaber som brobygning og empowerment.  

• Eventet er tænkt som et halvdagsarrngement med oplæg fra involverede i projektet, 
fælleslæsning og relevante perspektiver på skønlitterær empowerment. 


