
Funktionsbeskrivelse (vers. 2021/02/05) 

Stillingsbetegnelse Projektleder for “Midtpunkt for livet – rum for alle”, et udviklingsforum for 
kultur, sundhed og dannelse  

Ansættelsesform Ansættelse i Nr. Bjert Strandhuse Idrætsforening, Kolding 
Ansættelsesnorm 1årig ansættelse med gennemsnitligt 10 timer pr. uge  
Arbejdssted Drejens, Lyshøj Strandhuse og Nr. Bjert, med udgangspunkt i Lyshøjskolen 
Organisatorisk placering Projektleder refererer til styregruppen for projektejerne 
Vision  

Midtpunkt for livet – rum for alle 
Borgerne i Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens involverer sig i hinanden. Her er 
rum for alle I nye fællesskaber på tværs af fysiske og sociale skel mellem skole, 
foreninger, erhvervsliv, menneskers baggrund, alder og interesser omkring 
forskellige dannelses-, kultur- og sundhedsaktiviteter. På den baggrund mødes 
man regelmæssigt, styrker velfærden, udbygger samarbejdet og en bæredygtig 
trivsel og læring i livet. Der er et aktivt, inspirerende og attraktivt miljø for 
menneskelig vækst, som tiltrækker nye borgere, iværksættere og virksomheder. 
  

Formål for projektet • At understøtte FN´s Verdensmål i lokalområdet med specielt fokus på:  
o Sundhed og trivsel 
o Bæredygtige byer og lokalsamfund 

• Sammen med styregruppen at virkeliggøre visionen for ”Midtpunkt i livet – 
rum for alle” gennem: 

o Skabe det økonomiske grundlag for projektets levedygtighed efter 
1årig projektopstart 

o Bygge en levedygtig frivillig organisation der kan være fremtidig 
rygrad i projektet  

o Etablere projektet i en selvstændig juridisk identitet 
• At medvirke til at aktørerne spiller hinanden gode gennem godt 

samarbejde og samspil, samt at koordineringen når nye højder 
• At sikre projektets fremdrift og udvikling i samarbejde med styregruppen 

for ”Midtpunkt for livet – rum for alle” 
Projektejere Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens Lokalråd, Nr. Bjert, Strandhuse Idrætsforening 

og Lyshøjskolen 
Samarbejdspartnere Kolding Kommune, DGI og Nr. Bjert Strandhuse og Drejens Lokalråd, Nr. Bjert, 

Strandhuse Idrætsforening, Lyshøj skolen 

Mulige aktører Kolding Kommune, Nr. Bjert Strandhuse og Drejens Lokalråd, Nr. Bjert, 
Strandhuse Idrætsforening og andre foreninger, Lyshøjskolen, borgere i 
lokalområdet, Nr. Bjert kirke, DGI, virksomheder og andre relevante interne, 
som eksterne samarbejdspartnere. 

Ansvarsområde og 
arbejdsopgaver 

 
• Opbygge en primært frivillig organisation til drift af projektet 
• Opsøge og engagere mulige aktører til projektet 
• At afsøge, opsøge og ansøge puljer/fonde og andre mulige finansieringer til 

styrkelse af projektets formål 
• Opbygge en fremtidig selvstændig juridiske struktur (ex. Forening, 

selskabsform e.l.) for projektet, inkl. alle formalia 
• At være bindeled mellem mulige aktørerne og igangsætte fælles og 

individuelle projekter til lokalområdets fælles gavn samt sikre god dialog 
mellem dem og Kolding Kommune  

• Deltage i møder (evt. på skæve tidspunkter) med projektejere og 
samarbejdspartnere omkring projektet  



• Medvirke til løsning af diverse problemstillinger i forhold til lokalområdets 
aktører i forhold til projektets mål 

• Sikre god kommunikation til projektets mulige aktører således at man er 
orienteret omkring muligheder og nyskabelser i lokalområdet ex. arrangere 
virtuelle og fysiske informationsmøder  

• Arrangere 1 stor event (happening, koncerter/skuespil mm.) evt. i 
samarbejde med de kulturelle partnere i Kolding Kommune, som tydelig 
markering og fejring af projektets opstart 

• Være opsøgende på tidens tendenser  
• Medvirke i evaluering af projektet 

 
Evaluering Projektets levedygtighed evalueres medio 2022 og der vurderes på interne og 

eksterne følgende ex:  
• Succes i interessen: Aktørenes interesse, tilfredshed med projektets 

initiativer fra borgernes, foreninger, skole og erhvervenes side etc. 
• Økonomisk bæredygtighed  
• Fremtidsperspektiver, forudsætninger og behov 
• Medarbejderudviklings samtale og klima 

 

 

 


