
Uderum og arbejdsliv
Et udviklingsprojekt om uderums potentiale for samarbejde, arbejdsglæde og mental sundhed på arbejdspladsen
Kort projektbeskrivelse / den 25. juni 2021

Virksomheders uderum rummer et stort potentiale for den 
mentale sundhed på arbejdspladsen, hvis medarbejderne 
bruger uderummene i løbet af arbejdsdagen. Men mange 
virksomheder oplever, at der er en række udfordringer 
i forhold til flytte arbejdsaktiviteter - som f.eks. møder - 
udendørs. Udfordringer kan bl.a. handle om virksomhedens 
fysiske rammer, om virksomhedskulturen eller om den 
måde, arbejdet organiseres på. 

I dette projekt får I mulighed for at udvikle, teste og evaluere 
udendørs arbejdsaktiviteter og finde ud af hvilke fysiske, 
kulturelle og organisatoriske rammer, der understøtter 
aktiviteterne i netop jeres virksomhed. På den baggrund 
laver I en plan for hvilke udendørs aktiviteter, I vil arbejde 
videre med og hvordan I vil gøre det. Derudover vil vi 
gennem projektet udvikle en platform, hvor I kan udveksle 
idéer og erfaringer med andre virksomheder, der deltager i 
projektet.

Som deltagende virksomhed får I:

• Hjælp til at identificere jeres behov og ønsker i forhold 
til udendørs arbejde

• Kortlægning af jeres muligheder og barrierer i forhold 
til fysiske rammer, virksomhedskultur og organisering 
af arbejdsaktiviteter

• Kortlægning af mulige udendørs arbejdsaktiviteter og 
test af de vigtigste aktiviteter

• Midler til anlæg og/eller indkøb ifm. test af udendørs 
aktiviteter

• Udvikling af strategi for implementering af 
aktiviteterne

• Identificering af jeres brandingmæssige udbytte af 
udendørs aktiviteter

• Mulighed for at indgå i et netværk med andre 

virksomheder, der arbejder med brug af uderum som 
arbejdsrum

• Mulighed for at formidle viden og erfaringer fra 
projektet både lokalt og nationalt

Som deltagende virksomhed skal I:

• Finde 2-3 engagerede deltagere til projektets 
deltagergruppe

• Bruge ca. 25 timer pr. medarbejder i deltagergruppen 
på møder og workshops i løbet af 2022/2023

• Forpligte jer på at teste og evaluere udvalgte 
udendørs arbejdsaktiviteter med medarbejdere, 
samarbejdspartnere og kunder

• Bruge ledelsestimer til at understøtte projektet 
og til at give input og feedback til opbygning af et 
virksomhedsnetværk
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Undersøgelse
Deltagerne identificerer 
virksomhedens behov 
og ønsker ift. udendørs 
arbejde samt muligheder 
og barrierer ift. fysiske 
rammer, virksomhedskultur 
og organisering af 
arbejdsaktiviteter

Februar - marts 2022
To workshops á 3 timer

Opstart 
Deltagerne møder hinanden 
og introduceres til emnet og 
forløbet

Januar 2022
Et seminar á 3 timer

Udvikling
Deltagerne skaber overblik 
over mulige udendørs 
arbejdsaktiviteter i deres 
virksomhed, og de udvælger 
og beskriver aktiviteter til test 
med hjælp fra projektgruppen

April - maj 2022
To workshops á 3 timer
To feedbackmøder
Evt. en anlægsevent

Test
Deltagerne tester de 
udvalgte aktiviteter 
sammen med kollegaer, 
samarbejdspartnere og 
kunder

August 2022 - juni 2023
En ibrugtagningsevent
Arbejdsaktiviteter
Et halvvejsevaluerings-møde 
á 3 timer

Løbende udvikling af 

netværk og platform

Netværks-

aktiviteter

Evaluering og 
implementering
Deltagerne samler op på 
test-evalueringerne og 
laver en plan for 
implementering

August - september 2023
To møder á 2 timer

Formidling
Projektgruppen udarbejder 
casehistorier og anbefalinger 
med input og feedback fra 
deltagerne, og materialet 
formidles lokalt og nationalt

Oktober - november 2023
To feedbackmøder á 2 timer
Evt. formidlingsaktiviteter

Projektets forløb og initiativtagere

Projektet står på skuldrene af eksisterende forskning og ’best 
practice’, som løbende formidles til deltagerne som inspiration. 

Forløbet er bygget op som et forløb i 6 faser: opstart, 
undersøgelse, udvikling, test, evaluering og implementering 
samt formidling. Se beskrivelse af de enkelte faser i 
diagrammet herunder. Der kan være ’hjemmearbejde’ mellem 
de enkelte aktiviteter i form af input og feedback fra kollegaer.

Gennem processen deler de deltagende virksomheder idéer 
og erfaringer på en digital platform, som løbende udvikles på 
baggrund af virksomhedernes behov. 

Efter projektets afslutning udgør platformen rammen for 
et løbende netværkssamarbejde mellem de deltagende 
virksomheder og på sigt også andre interesserede 
virksomheder. 

Projektet er initieret af Outdoor Institute i samarbejde med 
Sundhedslandskab og Ferskvandscentrets Kursusafdeling, 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget 
velkommen til at kontakte:
Heiko Buch-Illing, hbi@outdoorinstitute.dk, +45 24889628
Lene Lottrup, lene@sundhedslandskab.dk, +45 28302556
Lea Kromann-Gallop, lkg@fvc.dk, +45 20904665

Sundhedslandskab


