
Jyderup Lokalforum - Arbejdsform 
Bestyrelsen i Jyderup Lokalforum ønsker at arbejde for at styrke dialog, samarbejde og fællesskab i 
Jyderup, og med Holbæk kommune.  
 

De 4 cirkler for fællesskab 
Jyderup Lokalforum arbejde for Samarbejde, Dialog & Fælleskab foregår i de 4 cirkler for 
Fællesskab 
 
1: Bestyrelsen for Jyderup Lokalforum  
Bestyrelsesmøder: 
Foregår som lukkede månedlige møder i Jyderup Lokalforums bestyrelse.  
Møderne har dagsorden og har til formål at diskutere internt og eksternt samarbejde. 
 
2: Aktører i Jyderup - Repræsentanter for borgere 
2 årlige fællesmøder:  
Jyderup Lokalforum er sammen med Jyderup Erhvervsforening, medværter ved 2 årlige 
fællesmøder for repræsentanter for foreninger og organisationer (f.eks. Jyderup skole) i Jyderup.  
Der indbydes direkte.  
Møderne har dagsorden, og har til formål at skabe en ’tingsted’-fornemmelse. Vi får set hinanden i 
øjnene, og der vil hver gang være nogle af repræsentanterne, der kort fortæller hvordan det går 
hos dem.  
Det vil også være på disse møder, at vi arbejder mod at have et fælles årshjul for Jyderup, der 
både sigter mod at vi laver flere af vores arrangementer i fællesskab, og mod at vi bliver bedre til 
at fortælle Jyderupperne om hvilke arrangementer der er i Jyderup.  
 
Netværksgrupper:  
Jyderup Lokalforum er værter for mindre netværksgrupper med aktører der arbejder eller er 
frivillige inden for de 6 kerneområder:  

• Aktiv Hele Livet 

• Arbejdsmarked & Uddannelse 

• Læring & Trivsel 

• Social indsats & Trivsel 

• Vækst & Bæredygtighed 

• Kultur, Fritid & Ungeliv 
Netværksgrupperne har til formål at skabe kendskab og nye samarbejder for aktører i Jyderup.  
Møderne kan tage udgangspunkt i problematikker eller ønsker.  
 
3: Medlemmer i Jyderup Lokalforum – Alle  
Åbne bestyrelsesmøder:  
4 gange årligt vil Jyderup Lokalforums bestyrelsesmøder være åbne for alle.  
Enhver kan få sin sag på dagsordenen enten ved at henvende sig inden, eller ved at fremlægge sin  
sag på mødet.  
 
 
 



SoMe:  
Jyderup Lokalforum ønsker at bruge de sociale medier til præsentation af Jyderup, og til at 
informere jyderupperne om det, der sker i deres by. Det gøres ved at forenkle budskaberne.  
 
Borgermøder:  
Jyderup Lokalforum afholder borgermøder, når der er sager der optager borgerne.  
Jyderup Lokalforum ønsker at afprøve nye måder at have dialog med borgere 
 
4: Holbæk kommune 
Lokalfora på tværs: 
Jyderup Lokalforum deltager aktivt i samarbejdet og fællesskabet med Holbæk kommunes andre 
lokalfora.  
Fællesskabere & Lokalfora: 
Jyderup Lokalforum deltager aktivt i fællesskaber-drevede netværksmøder og samarbejder med 
andre lokalfora 
Det politiske niveau:  
Jyderup Lokalforum arbejder aktivt for at styrke lokalfora-ordningen i det politiske system, således 
at Jyderup kommer tættere på resten af kommunen.  
 


