
5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram 
Facebooksiden DGI Lokaludvikling 
Blomstende landsby skriver: 
Fremadrettet ledes medlemmerne af Blomstrende Landsbys Facebookside ind på 
DGI Lokaludviklings Facebookside. Det sker, for at skabe en bredere platform for deling 
af viden om initiativer omkring lokaludvikling. 
https://www.facebook.com/lokaludvikling/   
 
Mette Børgesen 
Konsulent Lokaludvikling, 
DGI Lokaludvikling | Vingstedvej 1 | 7182 Bredsten 
Mobil 61 33 86 99 
mette.boergesen@dgi.dk | www.dgi.dk 
 
Programbeskrivelse 
http://ruban.nu/site/aarre/Blomstrende_Landsby/Programbeskrivelse_Blomstrende_Landsby.pdf   
Informationsmateriale 
http://ruban.nu/site/aarre/Blomstrende_Landsby/Informationsmateriale_fra_tidl__mode.pdf 
 
Manual Niveau 1 
http://blomstrendelandsby.dk/wp-content/uploads/Kriteriemanual-niveau-1-Version-3-1.pdf 
Manual Niveau 2 
http://blomstrendelandsby.dk/wp-content/uploads/Kriteriemanual-2-version-2.1.pdf 
Point system 
http://blomstrendelandsby.dk/wp-content/uploads/Indblik.pdf 
 

 

 

Fortsættes på næste side…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blomstrende landsby:  

Fem niveauer / 25 kriterier. Programmets inddeling Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal 

sikre, at der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop den retning, som landsbyens 

borgere ønsker samt har mulighed for og ressourcer til. Hvert niveau har sit fokusområde, som 

skal sikre en målrettet udviklingsindsats. På femte niveau finder vi de landsbyer, hvor der tænkes 

og handles i overensstemmelse med bæredygtige principper 
 
Niveau 1: Det grundlæggende niveau  
Niveauet er landsbyens CV. Her arbejdes der med indblik, udsyn, netværk, foreningsliv og organisering. Det 
er et meget beskrivende niveau, hvor landsbyen får et indgående kendskab til egne styrker og svagheder. 
Det tager ca. 1 til 1,5 år at opnå blomst nummer et. 
• Indblik 
• Udsyn 
• Netværk og Sammenhold Netværk og Sammenhold 
• Foreningsliv 
• Organisation 
 
Niveau 2: Det planlæggende niveau  
Niveauet består af kriterierne kulturelmangfoldighed eller temalandsby, udstråling, imødekommenhed, vision 
og lokaludviklingsplan. I processen med niveau 2 agerer landsbyerne typisk på de problemstillinger, de er 
blevet opmærksomme på ved niveau 1. Der bliver løbende igangsat og gennemført projekter. Arbejdet på 
niveau 2 varer derfor typisk en 2- 4 år. 
• Borgernes mangfoldighed 
• Bredde i tilbud 
• Udstråling 
• Åbenhed 
• Udviklingsplan 
 
Niveau 3: Det synliggørende niveau  
Niveauet består af tre selvvalgte kriterier. Landsbyen beskriver inden opstarten på niveau 3 de selvvalgte 
kriterier. Formentlig vil en eller flere af de tre kriterier udspringe af indsatsområderne beskrevet i 
udviklingsplanen på niveau 2. De to øvrige niveauer er synliggørelse og kommunikation samt landsbyledelse 
og motivation. 
• Lokal byggeskik 
• Udvikle kulturarven 
• Turisme faciliteter 
• Aktiviteter & arrangementer 
• Branding 
 
Niveau 4: Det servicerende niveau & Niveau 5: Det bæredygtige niveau 
Disse niveauer udvikles efterhånden, som landsbyerne opnår henholdsvis tre og fire blomster. På samme vis 
som niveau 3 vil 4 og 5 sandsynligvis bestå af en række selvvalgte kriterier. Niveau fem udmunder 
formentligt i en certificering af landsbyen i forhold til de styrker, projekter og temaer landsbyen besidder og 
har valgt. 
• Offentlig service 
• Privat service 
• Erhvervsliv 
• Iværksætter 
• Egnsprodukter 
 
Niveau 5: Det bæredygtige niveau 
• Synlig vækst 
• Sundhed 
• Miljø 
• Energi 
• Bæredygtig 


