
 

STEM DIG IND I FÆLLESSKABET 

 

Projektets titel 

”Stem dig ind i fællesskabet” 

 

 

Hvem ejer projektet 

Frb. Kommune i samarbejde med Karin Trille Høy og Lotte Lund, som begge er 

Frederiksberg-borgere gennem mange år. 

 

 

Projektets formål 

At få unge vælgere til at stemme ved kommunalvalget i november 2017 

 

 

Beskrivelse af projektet 

Projektet fokuserer på at formidle budskabet om, at man bliver en del af fællesskabet ved 

at stemme ved kommunalvalget. 

 Fællesskabet (bilag 1a og 1b) 

Fællesskabet er centralt i projektet. Fællesskabet er et overdimensioneret skab, ca. 4x4 

meter, der udstilles på Frb. Rådhusplads 14 dage før valget. 

Fællesskabet symboliserer alle de skabe, vi mennesker har tilfælles: Bekendtskab, 

kammeratskab, ægteskab, venskab, kundskab osv. - alle de skabe, som tilsammen udgør 

vores fælles referenceramme. 

Det åbne skab er en scene, der breder sig ud sammen med rådhuspladsen. På scenen 

kan ungdomspolitikere på skift debattere og præsentere sig foran et publikum og 

tilfældige forbipasserende - i dagene op til valget. De unge politikere kan komme til orde 

under det fælles tema: ”Spring ud som politiker”. 

Udvendig lakeres skabet med tavlelak således, at enhver kan skrive på det med kridt. 

Alle, der går forbi skabet, skal kunne skrive på det eller viske ud på det - og dermed bruge 

sin ytringsfrihed til at tilkendegive sin mening. 

Indvendig fyldes skabet med fotos med budskaber om og til det kommunale fællesskab. 

De mange billeder udgør tapetet i skabet, og ligeledes bliver billederne brugt til at 

dekorere og decoupere forskellige genstande inde i skabet. 

 

 



 Skabets indhold - selfies (bilag 2) 

Mange unge har den opfattelse, at de demokratiske beslutningsprocesser foregår 

centralt på Christiansborg, og derfor er det relevant at formidle viden om kommunens 

rolle i demokratiet og hvilke opgaver og beslutninger, det indebærer. 

Vi stiller derfor de unge nogle spørgsmål under temaet ”Hvilke beslutninger og opgaver 

varetages af kommunen”. De unge skal så svare på spørgsmålene ved at tage en selfie, 

hvor de står med deres svar; formuleret som et kort budskab på et stykke hvidt papir. 

Billederne af de mange unge vælgere med deres budskaber bruges til at dekorere skabet 

indvendigt. 

 Instagram-profil til Frb. Kommune 

Frb. Kommune skal have en Instagram-profil, hvortil de unge kan uploade deres fotos. Vi 

regner med, at profilen bliver fyldt med masser af sjove, seriøse og kreative svar på 

spørgsmålene. 

Vi tager kontakt til de unge vælgere, dér hvor de færdes dagligt: På gymnasier og andre 

skoler. 

 Fødselsdagskort/valgkort (bilag 3) 

Førstegangsvælgerne introduceres til valget ved at få tilsendt et fødselsdagskort, evt. 

sammen med valgkortet, hvor kommunen ønsker dem til lykke med de 18 år og med deres 

stemmeret. 

 Valg-slogans 

Vi tager ud på gymnasier og andre steder hvor unge vælgere færdes til dagligt og går i 

direkte dialog med repræsentanter for de unge, ex. elevrådsformænd. De unge inviteres 

til at deltage i en konkurrence, hvor det gælder om at lave det mest fængende valgslogan. 

De unge skal selv være dommere og bestemme hvilket slogan, der vinder konkurrencen. 

Opgaven lyder: ”Hvordan skal et slogan lyde, hvis det skal hverve dig og andre unge til at 

stemme ved kommunalvalget?”. 

Vindersloganet trykkes på skabet, uploades på Instagram og på kommunens website - 

lige som der er mulighed for at trykke sloganet på et køretøj mv. 

 

 

Målgruppe 

Målgruppen er de unge, som selv skal fortælle, hvad der kan få dem til at stemme sig ind i 

fællesskabet. 

 

 

Unikhed 

Skabet er en unik og anderledes manifestation over det demokratiske fællesskab, der 

indrammer den fælles referenceramme, kommunen udgør for borgerne. De unge vælgere 

får lov til at fylde skabet med deres ansigter og deres budskaber for fremtidens Frb. 

Skabet vil udgøre et spændende og mangfoldigt udtryk, der inviterer til samtale og debat. 

 



 

Projektets budget 

 Skab 

Materialer til bygning af skab (træ, lak, maling)   : 20.000 

Løn til bygning af skab, incl. Montering og afmontering  : 55.000 

Transport af skab     :   5.000 

I alt - søges fra kultur- og fritid    : 80.000 

 

 

 Materialer til skabets indhold 

Farveprint af fotos (1,50 x 1.200)    :  1.800 

Lak      :  1.500 

Blomster og planter til pynt af skabets top   :  2.000 

 

 Slogan 

Tryk på skab     :  1.000 

 

 Fødselsdagskort     

Tryk af fødselsdagskort (ex. Porto)   : 25.000 

 

 Projektets ide og eksekvering 

Idé og udførsel af arbejdstegning og model af skab  : 50.000 

Research og forberedelse    : 30.000 

Oplæg til løbende dialog med interessenter   : 25.000 

Opsamling af materialer    : 20.000 

Overføring af fotos til pdf-fil    : 15.000 

Dekorering af skab og andre elementer til indretning af skab : 35.000 

Oprettelse og styring af Instagram-profil   : 10.000 

I alt                           :216.300 

 

Projektets samlede budget    :296.300 

 


