
Hvordan skaber vi attraktive bofællesskaber?

Beboere i
Seniorbofællesskabet Hjorteparken, Farum



OK-Fonden er en non-profit 
omsorgsorganisation, som arbejder for, 
at mennesker kan forfølge deres 
drømme og leve livet – hele livet.

Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse 
og tryghed er omdrejningspunktet, uanset 
livssituation, alder og helbred.

Livet skal leves -
hele livet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vision leves – Også på hospice



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mere end 50 års erfaring16 plejehjem12 socialpsykiatriske tilbud1 hospice32 seniorbofællesskaber
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Selv boliger der i sin struktur lægger op til fællesskab har tomme gader.Bor selv på lille vej med 7 huse. Udmærket naboskab men ikke fællesskab. Fællesskab skal ejes og drives. Det behøver ikke at være meget formelt, men rammerne skal defineres



Kilde: Asterix på Korsika

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skal skabes rammer eller medie for fællesskabet. Skal være en interesse i fællesskabet og dermed hinanden. Kan sagtens gro nedefra men nødvendigt at være samklang og forventningsafstemt deltagerne imellem for at tage ejerskab.I Danmark har vi ikke længere meget vidensdeling ved gadekæret, eller som her i Asterix på Korsika på bænken midt i byen.Den type fortælling er ellers med til at defineret et ”Hvem vi er” også i forhold til ”de andre”. Når det ikke sker, så bliver man ”rodløs” i sit nærområde.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men hvem definerer så hvad der er et rigtigt fællesskab?Her har Real Dania forsøgt at illustrerer hvad de har i tankerne med et nyopført seniorbofællesskab i Ringkøbing.



Bofællesskaber
OK-Fonden har de seneste 25 år hjulpet til med at 
etablere fællesskaber for seniorer

Forskellige ejerformer
• Almene boliger
• Andelsboliger
• Private udlejningsboliger
• Ejerboliger

• Forskellige størrelser – 12 til 30 boliger
• Boliger med stort fokus på tilgængelighed, med 

tilhørende fælleshus hvor der er plads til 
hverdagsaktiviteter og fest

• Godt og forpligtende naboskab

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi arbejder med bofællesskabernes fysiske og sociale fundament.Har været en væsentlig tilgang til vores etablering af bofællesskaber.Oftest båret af initiativ fra kommuner eller grupper – ikke OK-Fonden som developer.Fokus på at kunne blive i boligen => Høj grad af tilgængelighed og rammer at udleve fællesskabet i



Et bofællesskab bliver til 
- Beboerindflydelse i projektforløbet

• De sociale rammer /rammerne for fællesskabet
• Bebyggelsesplanen
• Indretning af fælleshuset
• Boligernes indretning - standardboligen
• Individuel indretning



• Det færdige 
byggeri tages i 
brug

• De første erfaringer 

• Byggeriet opføres

• Fællesskabet 
udvikles 

Processen – fra idé til indflytning

•Idéen udvikles

•Valg af grund

•Finansiering

•Lokalplan

• Idéen afprøves
• Kravspecifikation -

byggeprogram og udbud

• Værdier
• Visioner
• Rammer
• Succeskriterier

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Idé Projekt Valg af

entreprenør og 
Projektering

Byggeri

• Bygningen og 
organisationen tager form

• Byggeriet projekteres 

Drift



Det er ikke givet at et bofællesskab 
bliver en succes, blot fordi de kommende 
beboere har deltaget i en møderække –
men forudsætningen er tilstede. 

• Sammen planlægges et program for 
studiekreds og workshops

• Der afholdes møder og studieture for 
rammerne af det sociale fundament

• Der udarbejdes en samlet 
hensigtserklæring for bofællesskabet 
og bebyggelsen 

Studiekreds med 
workshops



Livet i bofællesskabet
Der er mange beslutninger der skal træffes, 
anskuelser og synsvinkler, der skal vendes i 
forhold til livet i et bofællesskab.

• Hvem kan bo i bofællesskabet?

• Hvad vil vi mødes om og hvor ofte?

• Hvem træffer beslutninger i bofællesskabet?

• Hvad skal fælleshuset og fællesarealerne 
indeholde? - og hvordan skal de passes?

• Hvad kan og/vil vi hjælpe hinanden og os selv 
med?



Oplægsholder
Præsentationsnoter
I OK-Fonden må alle medarbejdere ligge i hængekøjen, så længe de har en beboer med
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