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Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den 

kærlige kommune? 

Medmenneskelighed 

Medborgerskab 



 

Kommunen - et kærligt fællesskab 
 

Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes vision for 

udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne har 

mere magt og hvor velfærd skabes i fællesskab.  

 

Udgangspunktet er, at velfærdssamfundet ikke er et 

forsikringsselskab, men et samfund, som bygger på 

medborgerskab og nærhed.  

 

Den kærlige kommune arbejder med at skabe en 

gensidig relation, der bygger på Medmenneskelighed 

og Medborgerskab – med stort M. 

 

 



Udgangspunktet! 

• Vores boliger til ældre i Danmark er stort 

set identiske og styret af rationelle krav fra 

Skagen til Sønder Omme  

 

• I Aarhus udfordrer vi måden at tænke 

byggeri til ældre på. 
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•Vi bygger til individer 

•Vi bygger omsorgfuldt – både fysiske, mentale og sociale aspekter af hverdagslivet er 

tænkt med  

•Vi giver alt magten til borgerne  

•Vi bygger til hjemmelighed 

•Vi bygger til tryghed (demens) 

Fremtidens plejeboliger 



I den kærlige kommune sætter 

vi turbo på…. 

• Udviklingen og brugen af velfærdsteknologi – frihedsteknologi  

 

• De ældres egne ressourcer - netværk, lokalsamfund, fællesskaber 

 

• Det der gør mennesker i stand til få kontrol over deres livsbetingelser – 

empowerment – mægtiggørelse – samskabelse mellem borger og 

medarbejdere 

 

•  Besjæling – både den kommunale vanetænkning og i vores boliger 
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 Generationernes Hus 

2019: 
Et smukt hus  

Der byder 

velkommen til: 

Fællesskab   

Oplevelser 

Liv og 

glæde 

 

 



Generationernes hus 

                        - er på tegnebrættet… 

• Sundhed og Omsorg: Ældre-/plejeboliger ca. 200 

• Børn & Unge: Daginstitution for ca. 130 børn 

• Sociale forhold og Beskæftigelse: 24 boliger for 

senhjerneskadede  

• Mulighed for samarbejde med almennyttigt 

boligselskab om almene ungdomsboliger og 

familieboliger  

 



 Generationernes Hus 

 

Et sted for fællesskaber på tværs af 

generationer 

Et sted der understøtter havneområdet 

som en attraktiv mangfoldig bydel, hvor 

man kan leve hele livet.  



Generationernes Hus 

-Ideen: 

• At skabe et omfavnende mini 
samfund under samme tag – IKKE 
institutioner.  

• Et hus hvor vi inspirerer hinanden, 
skaber nye relationer og opnår 
mindre ensomhed og højere 
trivsel.  

• Et hus med inspirerende 
arbejdsfællesskaber på tværs af 
faglighed 

• Et hus med en fælles vision og én 
fælles ledelse 
 

 

 



Generationernes Hus 

- Processen indtil nu 



Generationernes Hus 

Hvem? 

Ønske-sammensætningen af Generationernes 

Hus: 

Vi inviterer også lokalområdet indenfor  



Generationernes Hus 

Fællesskab 

At være til nytte hele livet  
Frivilligt givende fællesskab  

Børn og ældre er meget 
nysgerrige på hinandens 
verdener og vil meget 
gerne lære mere om 
hinanden 



Generationernes Hus 

Fællesskab 

Fællesskabet vokser 
frem, når vi har en 
fælles vision og 
skaber rammene 



Generationernes Hus 

Hvilke rammer 
- Fittness 

- Wellness 

- Legeareal 

- Festsal 

 

Faciliteter med 

mange brugere og 

mere optimal 

anvendelse  

 



Generationernes Hus 

Hvilke rammer 

- Folkekøkken/café 

- Værksteder 

- Gæsteværelser 

- Fælleskøkken 

- …… 

 

Tag mad med hjem når 

barnet hentes eller 

spis i caféen til en 

billig penge 

 



 Generationernes Hus 

 
Netværker 

skabes nedefra: 

Vi involverer 

lokalsamfundet 

allerede før vi 

bygger 



 Generationernes Hus 

Idé: Et mobil 

mødested opsat 

på havnen hvor 

samlivet kan 

blomstre op før 

der flyttes ind i 

huset  

Værkstedscontainer 

 

Sted til musik og teater 

 

Pavillon til håndarbejde 

og kunsthåndværk 

 

Pavillon med køkken 

hvor der kan bages og 

syltes 

 



Vi bygger fremtidens plejeboliger 

• Demografisk behov i nærområdet 

• Forventet behovsprofil: Demens – Ensomhed – Fysisk nedsat funktion m.v. 

• Beliggenhed: mulighed for kontakt til lokalsamfundet – udsyn – udsigt -  

fortsættelse af kontakt til det kendte 

• Mest mulig kvalitet for pengene  

• Bæredygtighed og et lavt energiforbrug  

• Anvendelse af naturlige materialer med min. af  vedligehold 

• Anvendelse af veldokumenterede materialer og velafprøvede løsninger 

• Enkelt – let opfattelig bygningsstruktur –  der     understøtter at det er let at 

finde vej 

• Optimering af lysindfald  

• Godt indeklima med flest mulige passive midler 

• Et godt arbejdsmiljø 

• Indbygning af demensdesign 



Vi indretter til det gode ældreliv 

Rammer der;  

• Giver mulighed for at deltage i daglige gøremål 

og rutiner 

• Skaber fællesskab med andre – selvvalgte 

sociale fællesskaber 

• Giver muligheder for at finde sammen med 

ligestillede  

• Giver muligheder for fysisk aktivitet og træning 

• Næring af sanserne - også selvom man 

sidder/ligger stille en stor del af dagen  

• Giver mulighed for frisklavet mad i plejeboligen 

og rammer til at man selv eller pårørende kan 

lave mad/bage kage/sylte 

 



Vi indretter til åbenhed 

Rammer der;  

• Byder velkommen og hvor børn har lyst til at komme 

• Plads til at trække sig tilbage og vælge ro og hvile 

• Plads til ritualer 

• Skaber muligheder for nærvær også bare to og to. 

• Åbenhed mod lokalsamfundet  

• Fællesrum på tværs af boliggrupperne 

• Æstetiske kvalitetsløsninger i fællesrum – god 

arkitektur, gode materialer, æstetiske løsninger på ”det 

nødvendige” - så institutionspræget minimeres 

 



Fremtidens Plejeboliger 

Boliger med : 

• Fleksibel indretning - kan tilpasses 

forskellige livsfaser. 

• Mulighed for privathed 

• Velfærdsteknologi, der understøtter 

beboerens selvhjulpenhed 

• Basis velfærdsteknologi indbygget 

diskret og æstetisk. 

• Æstetiske løsninger for hygiejnekrav og 

deponi af hjælpemidler, så boligens 

hjemlighed understøttes 

• Mulighed for at ændre størrelse fra to-

personers til en-personers – evt. 

kombineret med gæsterum til pårørende 



 
Hosea 


