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Bliv klogere på bygherrerollen i din forening

Velkommen til Bygherreforeningens aktivitetskatalog for efteråret 2020.

Vi glæder os til at tage hul på efteråret og til at kunne mødes fysisk oven på et forår præget 
af COVID-19. Mange af jer har siddet hjemme i stuerne og passet både børn og arbejde  
samtidig med, at byggepladserne har været i gang med ekstra fokus på begrænsning af 
smitte.

I Bygherreforeningen har vi som følge af COVID-19 måttet flytte eller aflyse en del af vores  
arrangementer i foråret. Vi har lagt mange af aktiviteterne online og digitalt, og nu ser vi frem 
til, at vi igen kan mødes fysisk og netværke på kryds og tværs i vores flotte nye rammer i 
BLOX ved havnen i København

Men vi holder også fast i de digitale mødeformater, der kan afholdes bag skærmen. De gør 
det blandt andet muligt for alle at deltage på tværs af hele landet til kortere kurser, netværks- 
og medlemsmøder.

Og skulle det ske, at vi alligevel ikke kan mødes i en del af efteråret, så kan vi nu hurtigt  
omlægge til virtuelle arrangementer. Det betyder, at du trygt kan tilmelde dig både kurser,  
seminarer, konferencer, studieture og netværk hos os.

Uanset om det bliver fysisk eller digitalt, står vi klar til at give dig viden og inspiration med 
gode eksempler fra andre bygherrer i efteråret. Hold derfor øje med vores hjemmeside, hvor 
vi løbende annoncerer nye aktuelle arrangementer. Her finder du også programmer, praktisk 
information og priser på de forskellige tilbud, som blandt andet dækker over vores projekt- 
lederuddannelse, kurser skræddersyet din egen virksomhed og faglige netværk. 

Tak til alle jer, der deltog og bakkede op om vores nye formater i foråret.  
Vi glæder os til at se jer i efteråret.

Christine Skovgaard Madsen 
Kompetencechef 
csm@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 23952143 

Maria Jordy Madsen 
Eventkoordinator 
mjm@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 31379387

Emily Krygell Schrøder 
Kommunikationsmedarbejder 
eks@bygherreforeningen.dk 
Tlf: 20123828
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Vores arrangementer i efteråret er inddelt i kategorierne:

Byggeriets aftaler

Udbud og marked

Styring og økonomi

Proces og strategi

Byggeri og bæredygtighed 

Velfærdsbyggeri

Medlemsmøder

Netværk
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AB18 for bygherrer

Her får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med 
nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende 
til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer 
med det nye aftalesystem.

Kursus 23. september 2020, Aarhus 
Kursus 30. september 2020, København

ABR18: Bygherrens samarbejde med 
rådgiver

Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi 
ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både 
i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og 
i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl 
og mangler. 

Kursus 7. oktober 2020, Aarhus 
Kursus 17. november 2020, København

Totalentrepriser med ABT18

Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise 
i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får den 
bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og ind-
flydelse. Dette kursus giver dig en forståelse for, hvordan 
du kan anvende totalentreprise efter ABT18. 

Kursus 29. oktober 2020, København

APP18 - Appendikser til AB18

På dette online kursus får du overblik over de fire appendik-
ser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav 
og Incitamentsbestemmelser.

Online kursus 30. november 2020 

Byggeriets aftaler



Konflikthåndtering og forhandling i AB18-
systemet

Her er fokus på konflikthåndtering og konfliktløsning i byg-
geprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger 
i AB18-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du 
kan bruge til at finde en model for konfliktløsning.

Kursus 8. september 2020, København

Praktiske værktøjer til AB-systemet

Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske 
værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-
systemet. På dette online kursus bliver du introduceret 
til de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger dem. 

Online kursus 26. oktober 2020 

YBB19: Ydelsesbeskrivelse for Bygherre-
rådgivning

I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Byg-
herrerådgivning: YBB19. På dette online kursus får du en 
kort introduktion til den nye ydelsesbeskrivelse, og hvor-
dan du kan bruge den til at sætte rammen for et godt 
samarbejde.

Online kursus 2. september 2020

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri 
og Landskab

Dette online kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse 
for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar 
på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser 
til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med 
rådgiveren.

Online kursus 22. oktober 2020

YBB19 og YBL18 

På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendt-
skab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion 
til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du 
som bygherre kan bruge dem til at sætte rammen for et 
godt samarbejde.

Kursus 25. november 2020, Aarhus
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AB-systemet AB18 ABR18 ABT18 APP18

YBB19 YBL18Ydelsesbeskrivelser

AB18 i praksis
Konflikhåndtering

og forhandling
med AB18

Værktøjer til 
AB-systemet

Kursusforløb i byggeriets aftaler
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Styrk organisationen med et kompetencetjek
Tjek dine egne og din organisations kompetencer med  
Bygherreforeningens analyseværktøj. 

Kompetencetjekket er et gratis tilbud til Byg-
herreforeningens medlemmer, der gennem 
dialog sætter fokus på jeres rolle som bygher-
re. Som en del af tjekket skal organisationen 
og de enkelte medarbejdere udfylde en sur-
vey, der kan illustrere potentielle faldgruber 
og udfordringer for netop din organisation.

Tjekket udføres af en af Bygherreforeningens 
medarbejdere i løbet af 2 sessioner, hvor I får 
mulighed for at sammenholde jeres strategi 
med jeres medarbejderes kompetencer. I får 
derfor overblik over, hvordan I kan udvikle jer 
yderligere som bygherreorganisation.

Kontakt Christine Skovgaard Madsen for at få 
et gratis kompetencetjek.

Få skræddersyet kurser til 
din organisations behov 
Du kan bestille alle vores kurser som interne kurser, 
eller få et kursus skræddersyet til jeres behov. Brug 
denne mulighed, hvis I gerne vil udvikle kompeten-
cerne internt i jeres organisation, og sikre, at alle er 
på bølgelængde, når I fremover skal løse opgaver 
sammen. 

Kontakt Christine Skovgaard Madsen, så finder vi 
en løsning, som passer til din organisation.



Grundlæggende udbudsret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til 
de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende til 
for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige 
udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudspro-
cessen.

Kursus 17. september 2020, København

Tidlig entreprenørinddragelse 

Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved 
de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. 
Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af proces-
sen og de rammer, det giver for at samarbejde.

Seminar 11. november 2020, København

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som 
Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette 
kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i 
processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen 
af udbud og den efterfølgende dialog. 

Kursus 24. november 2020, København
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Udbud og marked

Grundlæggende 
udbudsret

Tildelingskriterier og 
evalueringsmodeller

(forår 2021)

Tidlig entreprenør-
inddragelse

Udbud med 
forhandling

Udbud og marked

Kursusforløb i udbud og marked
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Budgetplanlægning i byggeprojekter  
– dynamiske styringsværktøjer

Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration 
til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske 
ramme for projektet aktivt. Her får du også en indføring i, 
hvordan du kan bruge risikoanalyser og successiv kalku-
lation til økonomisk planlægning og som dynamisk sty-
ringsredskab i byggeprocessen.

Kursus 23. september 2020, København

Byggeriets Business case

Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit 
byggeri som en del af en større økonomisk sammenhæng 
ved at opbygge projektets business case. Kurset giver dig 
metoder til at afdække potentialerne i projekterne gennem 
blandt andet overvejelse om formål af projektet, scenarie-
analyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirk-
ning af nøgletal).

Kursus 9. november 2020, København

Økonomistyring og contract management

Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere 
en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering al-
lerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs 
i byggeprojektet. På denne dag får du en introduktion til 
dit arbejde med økonomistyring i kontraktfasen. Du får 
dermed mulighed for at arbejde med enkle cases og høre 
andre bygherrers erfaringer.

Seminar 1. december 2020, København

Styring og økonomi

Kursusforløb i styring og økonomi

Budget- 
planlægning

Robuste projekter  
og risikostyring  

(forår 2021)

Byggeriets 
business case

Økonomistyring 
og contract  

management

Styring og 
økonomi
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Studieture efterår 2020
Bygherreforeningens studieture er eftermiddagsarrangementer, hvor vi besøger spændende projekter og 
får tid til netværk og faglig sparring. Der vil være et mindre deltagergebyr på studieturene, og der vil være 
et begrænset antal pladser, hvor medlemmer har førsteret.

Smugkig på det nye  
Frihedsmuseum  

Vi besøger det nye Frihedsmuseum, som ligger delvist 
under jorden i Churchill Parken på Østerbro. Museet åbner 
for publikum i sommeren 2020. Vi får en rundvisning i 
museet efter lukketid og hører bygherrehistorien bag den 
spændende museumsbygning.

Studietur 19. august 2020, København

Besøg i Delehusene – Venligbolig  
Plus-Bebyggelse

På denne studietur besøger vi Delehusene på Frederiks-
berg, som er en del af Venligbolig Plus-konceptet. Dele-
husene rummer 41 boliger til studerende og flygtninge. 
Boligerne er en del af Venligbolig Plus-konceptet, som 
vandt en Building Award i 2019. Vi får en rundtur i de 
nyopførte boliger og hører historien bag.

Studietur 27. august 2020, København



Besøg på Nyt Hospital Herlev 

Kom med på besøg på Nyt Hospital Herlev. Den nye del 
af hospitalet består af et nyt akutcenter, et mor- og barn-
center, et center til fordybelse og tro og en ny regional 
sterilcentral. Vi skal besøge de nye dele af hospitalet og 
høre om den lange proces frem mod aflevering.

Studietur 16. september 2020, København

TRUST – strategisk samarbejde bag  
facaden  

På denne studietur besøger vi projektkontoret hos TRUST 
– det strategiske samarbejde i Københavns Kommune – 
og hører om, hvordan samarbejdet er forløbet, og hvordan 
de forskellige parter har oplevet det. Vi ser projektkontoret 
og får erfaringer fra nogle af de mest spændende projekt- 
og samarbejdshistorier.

Studietur 5. november 2020, København
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Proces og strategi

Møder med resultater: Værktøjer til  
mødefacilitering

Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i sam-
spil med projektgruppen ved hjælp af nogle effektive og 
strukturerede metoder til din mødefacilitering. Her får du 
værktøjer til at bringe projektgruppen effektivt fra idé til 
beslutning med en tydelig struktur.

Kursus 2. september 2020, København

Teamledelse og det effektive projekt-
samarbejde

Teamledelse er en proces, hvor du gearer projektgruppen 
til, at alles faglige og personlige kompetencer kommer 
i spil til gavn for byggeprojektet. På dette kursus får du 
viden og værktøjer, som kan hjælpe dig til at sikre samspil-
let i et effektivt projektteam på både kort og langt sigt.

Kursus 29. september 2020, København

Teamledelse med personlig gennem-
slagskraft

Styrk dit ledelsesrum og indflydelse ved at tilegne dig 
nogle konkrete og effektive metoder til at styrke din per-
sonlige gennemslagskraft. Lær teknikkerne til at formidle 
det svære budskab og lave aftaler med fordele for alle par-
ter, så du sikrer den nødvendige opbakning til beslutninger 
i en sammensat projektgruppe med til tider modstridende 
interesser.

Kursus 2. december 2020, København

Bygherrernes projektlederuddannelse 
for bygherrer i almene boligforeninger 
 
Bygherreforeningen har indgået et samarbejde med BL, Dan-
marks almene boliger, om Bygherrernes Projektlederuddan-
nelse. Dermed bliver det muligt som almen bygherre at tage 
spor 1 og 2 af Bygherrernes Projektlederuddannelse hos 
Bygherreforeningen og et særlig målrettet spor 3 til almene 
bygherrer hos BL.

Læs mere på Bygherreforeningens hjemmeside



Bygherrernes Projektlederuddannelse

Bygherrernes Projektlederuddannelse er en uddannelse skræddersyet 
til projektledere i bygherreorganisationer. 

Med Bygherreforeningens projektlederuddannelse får du 
en direkte tilgang til rollen som projektleder i et bygge-  
eller anlægsprojekt med en særlig bygherrevinkel. Uddan-
nelsen er udviklet i nært samspil med nogle af landets 
mest professionelle bygherreorganisationer og udbydes 
i samarbejde med Implement Consulting Group. 

Det betyder, at du får præsenteret de klassiske projekt-
ledelsesværktøjer gennem erfaringer og eksempler fra 
byggeriet. Alt sammen med fokus på din særlige rolle som 
professionel bygherre. 

Uddannelsen strækker sig over i alt 8 undervisningsdage 
og er delt op i to dele, som du kan tilmelde dig samlet el-
ler hver for sig.

Som deltager på uddannelsen får du:

• Stærke projekt- og procesledelsesredskaber i byg-
herrerollen

•  Overblik over rollen som projektleder i et bygge- eller 
anlægsprojekt 

•  Værktøjer til projektstyring og håndtering af risici

•  Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets  
værdikæde

•  Et stærkt netværk og indblik i andre bygherreorgani-
sationers arbejde

Bygherreforeningens projektlederuddannelse består af to dele:  

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter

Dag 1

Projektarbejdsform
og målsætninger i 
projektet

Dag 2

Projektets 
organisering og
plan

Dag 3

Styring af projektet 
og håndtering af 
risici

IPMA
certificering

Valgfrit tilkøb

hos 
Dansk Projektledelse

Dag 4

Kommunikation 
og forandring

Valgfri eksamen

5 ECTS point

Diplom i Ledelse

Dag 1

Ledelse fremad og 
opad – hvordan 
skaber vi strategisk 
udbytte?

Dag 2

Ledelse i værdi-
kæden og sikre 
opbakning

Dag 3

Ledelse bagud 
- sikre effekt og 
læring

Dag 4

Ledelse indad 
- udvikling af dit 
lederskab

Valgfri eksamen

5 ECTS point

Diplom i Ledelse 

Del 2 Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer 
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Styrk jeres arbejdsmiljø gennem  
et arbejdsmiljøsprint
 

Bygherreforeningens arbejdsmiljøsprint er et endagsseminar, hvor en ekspert i arbejds-
miljø fra Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg besøger jeres organisation og hjælper 
jer til at skabe et godt arbejdsmiljø gennem workshop, oplæg og dialog.

”Bygherreforeningens arbejdsmiljøsprint har været en stor hjælp til at åbne for vores for-
ståelser. Det gør, at vi kan blive mere koordinerede og skarpere på vores funktioner som 
bygherre i forhold til arbejdsmiljø”, siger Jens Boye Ravn, koordinerende arbejds- 
miljøleder i Vejle Kommune. 

Kontakt Hanne Ullum, hvis du vil vide mere.

Bygherreforeningens rapporter
 
Bygherreforeningen har lavet mange spændende projekter, hvor du kan finde viden om 
bygherrerollen og bygherrens udfordringer. 

Husk at du altid kan finde inspiration og opdatere din viden om bygherrerollen i vores 
rapporter.

Du kan downloade dem fra vores hjemmeside eller få et eksemplar tilsendt.  
Kontakt Maria Jordy Madsen, hvis du vil høre mere.
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Byg til drift 

Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som 
investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også 
i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor 
vi ikke bruger unødvendige ressourcer. På seminaret får 
du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk 
med at bygge til drift og tænke den effektive anvendelse 
af byggeriet ind fra begyndelsen.  

Seminar 27. oktober 2020, København

BR18 – roller og processer  

Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de 
administrative regler og tekniske forhold omkring brand, 
energi og tilgængelighed. Vi sætter fokus på, hvordan du 
tilrettelægger processer og samarbejde i projektet.

Seminar 3. december 2020, København

Verdensmål for begyndere 

Alle brancher arbejder aktuelt på at leve op til FNs 17 ver-
densmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende 
grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde 
konkret med verdensmålene i din bygherreorganisation og 
omsætte målene til praksis? Det får du viden om på denne 
kursusdag, som udbydes i samarbejde med Foreningen 
for Byggeriets Samfundsansvar.

Kursus 25. august 2020, København

Bygherrens forankring af verdensmål  

Bygherreforeningen lancerede i foråret 2020 et manifest, 
som kan være rettesnor for og inspiration til den profes-
sionelle bygherres arbejde med de 17 verdensmål. På dette 
seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan forankre 
arbejdet med verdensmål i forhold til din egen bygherre-
organisation.

Seminar 26. november 2020, København

Bæredygtige udbud  

Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, 
og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine 
projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får 
du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige 
bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både 
bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes 
i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar.

Seminar 6. oktober 2020, København

Bæredygtige byggematerialer  

Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og 
bæredygtige byggematerialer? Og hvilke materialer er rent 
faktisk mest bæredygtige? Det spørger vi oplægsholderne 
om på dette seminar, hvor du får inspiration til at arbejde 
med bæredygtige processer og materialer. Seminaret af-
holdes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Sam-
fundsansvar.

Seminar 9. december 2020, København

Byggeri og Bæredygtighed
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Byliv og fællesskaber i nye byområder

Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men 
også for det omkringliggende byområde. I de seneste år 
har vi set eksempler på bygherrer, der tager ansvar for at 
bidrage til udviklingen af nye byområder rundt om i landet. 
På dette seminar tager vi fat i eksemplerne og diskuterer, 
hvordan vi skaber gode, trygge by- og boligområder, som 
indbyder til fællesskab og giver liv omkring bygningerne.

Seminar 24. september 2020, Roskilde

Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både 
eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge 
og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne kon-
ference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum 
og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag 
og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere 
målgruppe. 

Konference 21. oktober 2020, København

Hvordan bygger vi verdens bedste  
plejebolig?  

Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lov-
givningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgæn-
gelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, 
hjemlighed og en god arbejdsplads. Vi tager fat på, hvilke 
rammer, der er for plejeboligbyggeri, hvilke ønsker de æl-
dre har til deres bolig, og hvordan vi kan udfordre dem for 
at skabe optimale løsninger til gavn for både brugere og 
samfund. Ikke mindst i lyset af den viden om smittespred-
ning og forebyggelse, vi har fået med COVID-19 i foråret.

Konference 18. november 2020, København

Velfærdsbyggeri 
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Temamøder, morgenmøder  
og medlemsmøder
I efteråret inviterer vi både til temamøder, morgenmøder og medlemsmøder om 
aktuelle emner i branchen. Dette vil foregå online og i vores nye rammer i BLOX.

Møderne er gratis, og du kan se emner og program for dem på vores hjemmeside 
og i vores nyhedsbrev.

Foto: Rasmus Hjortshøj/Realdania By & Byg



Bygherreforeningens faglige netværk
I Bygherreforeningens netværk har du mulighed for at netværke med andre bygherrer om aktuelle emner, få ny 
viden, faglig sparring, erfaringsudveksling og deltage i studiebesøg. Netværkene faciliteres af sekretariatets 
faglige medarbejdere, og vi kombinerer møderne med relevante oplæg og diskussion.

BygherreNetværk Vest  
(gratis medlemstilbud)

Bygherrenetværk Vest er et foreningstilbud til medlem-
mer i Midt- og Vestjylland. Netværket mødes tre til fire 
gange om året. Fokus er på at udveksle erfaringer om de 
aktuelle initiativer i branchen og aktuelle udfordringer som 
bygherre. Netværket tilbydes som gratis medlemsgode for 
vores medlemmer vest for Storebælt.

BygherreNetværk Nord  
(gratis medlemstilbud)

Bygherrenetværk Nord er et tilbud til medlemmer i Nord-
jylland. Netværket mødes tre gange om året. Fokus er på 
at udveksle erfaringer om aktuelle udfordringer som byg-
herre og om de aktuelle initiativer i branchen. Netværket 
tilbydes som gratis medlemsgode for vores medlemmer 
vest for Storebælt.

BygherreNetværk Øst 

Bygherrenetværk Øst er et netværk for bygherrer i Øst-
danmark, som ønsker at dele erfaringer med andre lige-
sindede. Fokus er på at udveksle erfaringer om aktuelle 
initiativer i branchen og aktuelle bygherreudfordringer gen-
nem oplæg, studiebesøg og dialog. Netværket mødes tre 
gange årligt.  

Netværk for samarbejde og rådgivnings-
ydelser

Netværket diskuterer fremtidens rådgivningsydelser og 
samarbejdsformer. Møderne suppleres med oplæg fra invi-
terede videnspersoner og cases. Netværkets medlemmer 
er bredt repræsenteret fra branchen med bygherrer, entre-
prenører og rådgivere. Deltagerne mødes tre gange årligt.  
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Netværk for private bygherrer 

Netværket diskuterer de særlige forhold, som følger med at 
opføre byggeri og drive ejendomme i private virksomheder 
og organisationer. Netværket har blandt andet fokus på 
den gode business case, samarbejde med politikere og 
myndigheder, udvælgelse af rådgivere og leverandørteam 
samt en række andre aktuelle emner, der vælges fra gang 
til gang. Netværket mødes tre gange årligt.

Netværk for skoler og læring

Netværket sætter fokus på folkeskolens udvikling, og på 
hvilke krav fremtidens undervisningsformer stiller til de 
fysiske rammer. Derfor diskuterer både bygherrer og råd-
givere i netværket, hvordan vi skaber gode læringsrum. 
Netværket mødes to gange årligt.

Netværk for plejeboliger

Netværket henvender sig til dig, som i det daglige arbejder 
med plejeboligbyggeri i en bygherrevirksomhed, kommu-
nal myndighed eller som rådgiver. Her kan du blive inspi-
reret og indhente ny faglig viden fra eksperter og drøfte 
både udfordringer og muligheder i at udvikle fremtidens 
hjem til ældre. Netværket mødes tre gange om året.

Netværk for daginstitutioner  

De fysiske rammer kan have stor betydning for børns hver-
dag i daginstitutionen. I dette netværk sætter vi fokus på, 
hvordan vi bygger gode daginstitutioner. Her kan du blive 
inspireret og indhente ny faglig viden fra eksperter og 
drøfte både udfordringer og muligheder med at udvikle 
sunde og trygge rammer til leg og læring. Netværket mø-
des to gange om året.

Netværk for universelt design og  
tilgængelighed  

Netværket deler viden om gode designløsninger, nye bo-
former samt indretning af arbejdspladser med fokus på 
tilgængelighed. Med oplæg fra forskningens verden disku-
terer vi sammenhængen mellem funktionalitet, fleksibili-
tet, kvalitet og æstetik. Netværket mødes to gange om året 
og afholdes i samarbejde med BUILD/Aalborg Universitet.  

Netværk om kommunikation og  
legitimitet

Legitimitet og opbakning er afgørende for at sikre den stra-
tegiske retning i store byggeprojekter. Netværket sætter 
fokus på, hvordan man arbejder professionelt med blandt 
andet proaktiv kommunikation og interessevaretagelse i 
forhold til at sikre forståelse, accept og fremdrift i byg-
geprocessen. Netværket mødes fire gange årligt.

Udbudsnetværk

Bygherreforeningen har to udbudsnetværk, som hver be-
står af omkring 15 nøglepersoner fra kommunale, almene, 
regionale og statslige bygherreorganisationer. De to net-
værk drøfter udbudsstrategi ud fra eksterne indlæg og ud-
veksler erfaringer på fortrolig basis. Hvert udbudsnetværk 
mødes fire gange om året.
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Tilmelding til netværk 
 
Skriv til Maria Jordy Madsen, hvis du vil høre 
mere om et netværk eller tilmelde dig. Du 
kan også tilmelde dig via vores hjemmeside.



Fo
to

: K
on

tr
af

ra
m

e

Din forening.

Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer.


