SKILL SWOP
i Hedehusene

Engelsk-Dansk
Skill – substantiv
Oversættelser
•
•
•
•
•

evne - (Kalligrafi kræver en særlig evne)
færdighed - (Han har ingen færdigheder inden for gør-det-selv-projekter)
kvalifikation - (Hun har de rette kvalifikationer til jobbet)
kompetence - (Han formår ikke at gøre rede for sine kompetencer)
dygtighed - (Læreren var imponeret over den nye elevs dygtighed)

Fra ordbogen.com
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25 SKILLS ER I UDBUD I SKRIVENDE STUND:
Tegning - Tina Hjelm Petersen
Designe tøj - Sarah Linqat
Tandplejeundervisning - Sarah Linqat
Kommunikation - Sarah Linqat
Babymassage - Sara Calmann
Uddannelse til erhvervslivet - Carl Otto Rachlitz
Plantevalg til altanen, haven - Lars Bo Sørensen
Naturlig rask med massage - Lars Bo Sørensen
Lav din egen juice - Lars Bo Sørensen
Ridning - Elisabeth Skotte
Det engelske sprog - Elisabeth Skotte
Matematik - Kathrine Spindler
Kagedekoration (fondant) - Shahida Mohamed
Aktivitet for demente - Amina Stella Kyaligonza
Rengøringstips til mænd fra alle slags kulturer - Amina Stella Kyaligonza
Skrive – læse - Birgit Larsen
Slægtsforskning - Birgit Larsen
Glutenfri diæt - Lilian Andersen
Bourdieus begreber og videnskabsteori - Marlene Kit Jørgensen
Flette julehjerter - Marlene Kit Jørgensen
Fletteteknik, til at lave egen taske eller pung - Helen Mellqvist
Selvstændig Erhvervsdrivende - Torben Rasmussen
Darboka tromning - Berenjgani Farokh
Kurdisk dans - Berenjgani Farokh
Rengøringstips til mænd fra alle slags kulturer,
slægtsforskning og kagedekorations-skills i aktion.

Fortælling - Ellen Pedersen
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EFTERLYSTE SKILLS:
Hjælp til jobansøgning og CV - Amina Stella Kyaligonza
Lære at bruge computer - Lilian Andersen
Lære at bage surdejsbrød - Nanna Rohweder
At male/tegne naturbilleder - Lars Bo Sørensen
At bage brød med fuldkornsmel - Lars Bo Sørensen
At kunne læse stjernebilleder - Lars Bo Sørensen
Hundeklipning - Helen Mellqvist
At lave sund mad - Shahida Mohamed
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FAKTA
Skill swop er et socialt kunst- og integrationsprojekt for lokale borgere i Hedehusene.
Skill swop er en udveksling af færdigheder. Deltagerne tilbyder at lære andre noget, de er gode til, og
efterlyser færdigheder, de selv ønsker.
.
Fx hvis man er god til at sms’e, har en særlig opskrift eller er god til ”at lægge ting bag sig” udbyder
man det på en fælles skill-liste. Man får samtidig
adgang til andres praktiske, sociale eller poetiske
færdigheder.
Målet er, at borgerne er med til at skabe nyt liv
og nye relationer på tværs af forskellige dele af
Hedehusene. Skill swop giver et indblik i en mulig

verden: hvor borgere på tværs af alder, herkomst
og tilhørsforhold kan gå trygge ned ad en velkendt
gade og gi´ håndslag til hinanden, når deres veje
krydses.
Skill swop startede op i august 2016 med forskellige workshops og events og kører videre ind i 2017,
med kartoteker af skillkort placeret i Stationsbygningen, på Hedehusene Bibliotek og i Cirkuspavillionen i Charlottekvarteret. Her kan borgere tilbyde
deres færdigheder på kontaktlister og finde færdigheder, som andre har tilbudt at lære fra sig.
Denne publikation beskriver processen frem mod
at afprøve og etablere Skill swop i Hedehusene.
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KUNSTNERNE BAG

RESEARCH

En idé udspringer til et socialt kunstprojekt: hvad
kan unge og ældre lære af hinanden? Helhedsplanen i Charlottekvarteret griber ideen og Høje
Taastrup Kommune bakker op.

I august 2016 begynder vi at gå rundt i Hedehusene
for at undersøge hvem, der synes om ideen? Hvad
er behovet i netop dette lokalmiljø? Og hvor kan vi
finde deltagere? Vi besøger Hedehusene Biblioteket,
Markedet i Stationsbygningen og Cirkuspavillionen.
Vi er med på indkøbstur i Charlottekvarterets bus,
vi møder de unge FDF-spejdere, de unge i Klub IN,
i Klub 5’eren og de unge fra Lommepengeprojektet i
Charlottekvarteret.

Bag projektet står performanceskaber og projektleder Inge Agnete Tarpgaard, performanceskaber
Vera Maeder og scenograf Eva Wendelboe Kuczynski. Alle tre arbejder med events og performances,
der foregår i lokale institutioner og i lokalmiljøer.
Videokunstner Ene Bissenbakker følger processen
med sin antropologiske tilgang og kameraøjne.
Hvorfor er det kunst? Projektet er en relationel
kunstpraksis, der skaber lokale fællesskabsfremmende møder, der ellers ikke ville finde sted. Kunstnerne bruger kunstneriske værktøjer i deres udvikling af events, omgang med materialer og i deres
opsætning af events. Skill swop konkretiserer en
mulig situation og en mulig virkelighed.

Vi kommer med til mødet ”Mere liv i gaden”, initieret af Hedehusene Erhvervsforening på restaurant
Bollinis om tomme og lukningstruede butikker i
Hovedgaden. Her får vi lov til at låne den tomme
Nordea bank til projektet.
Nu har vi 3 nøgler i hånden til banken, Stationsbygningen og Cirkuspavillionen: Værsgo –
Velkommen til Hedehusene, brug vores lokaler.
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WORKSHOPS
Med de forskellige grupper af unge og ældre på
tværs af Hedehusene og Charlottekvarteret afholder vi workshops i Stationsbygningen, Klub 5eren
og i Cirkuspavillionen og begynder sammen at
udvikle ideen. Vi spørger os selv og hinanden, hvad
er SKILLS egentlig? Egenskaber man har som person eller Færdigheder man har tillært sig? Vi bliver
enige om det sidste.
Skal de udbudte skills være en service eller noget
man lærer videre, så andre kan mestre det? Vi
lander på læringsdelen: det åbner mere op for en
læringsproces og en interaktion, end hvis det udelukkende handler om at give og modtage.
Vi diskuterer hvad der sker, hvis vi kalder det
”Skills” – vil folk forstå det? Måske ikke alle. Og der
er så meget på engelsk alle vegne nu. Men vi ender
på Skills fremfor Færdigheder, fordi det simpelthen
bare lyder bedre.
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Hvordan finder man ud af, hvad man er god til
på en sjov og anderledes måde? Og hvordan lærer
man det videre til andre?
Vi starter med en leg med plastikdyr. Opgaven
lyder: ”Vælg det dyr du er mest tiltrukket af”. Det
kommer der gode personlige betragtninger ud af.
Dyret bliver en let måde at italesætte, hvem man er,
og hvad man er god til.
Næste aktivitet består af at brainstorme på færdigheder, så vi også komme steder hen i fantasien, som
vi ellers ikke vil komme. Med tegninger af forskellige kropsdele og fotos af steder i Hedehusene opfinder deltagerne nye skills: ”en bænkevarmer”, ”en, der
kan se igennem mure”, ”en, der kan lytte til træer”.
Det lader til at være lettere at vide, hvad andre er
gode til, end en selv. I en cirkel triller vi bolde til
hinanden, imens vi tænker på, hvad modtageren af
bolden er god til. Ingen siger noget. Først bagefter
skriver alle løs med lapper med skills på.
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Hvad så med Hedehusene? Vi lægger en snor
ud, der forestiller Hedehusene. Hovedgaden er
centrum og snorens radius dækker også Fløng og
Charlottekvarteret. Hvilke skills er tilstede her?
Er der brug for nogle særlige skills, som ikke er tilstede her endnu, eller som vi ikke kender til? Flere
skills bliver skrevet på lapper. Nu har vi hundredevis af skills samlet.
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Som en del af at finde frem til ens skills, udvikler vi et lille spil. Når man har fundet den skill
man vil dele, kan man gå til spil-bordet, hvor
man i en gruppe udfordrer hinanden; for at finde flere detaljer om ens skill. For eksempel:
Hvilken sindsstemning har din skill?
Rolig, Udadvendt, Begejstret
Hvordan vil din skill udfolde sig:
Til en fest, På en legeplads, Under vand, Hjemme hos
nogen, I galaksen, På Hovedgaden, I mørke, I andre
lande, Hvis den var usynlig
Hvilket nyt samfund er din skill med til at skabe?
Et åbent samfund, Et kærligt samfund, Et ulydigt samfund
Hvordan vil din skill udfolde sig:
Med din bedstefar, Med et menneske ad gangen,
Med en mindre gruppe mennesker, Med 1000 mennesker, Med din bedste ven, Med en du ikke kender

ÅBNING I BANKEN
Vi går i kast med at indrette den tomme bank frem
til Skill swop åbningen, hvor de første byttesessioner skal finde sted. Eva, scenografen fylder det
store lokale ud med blå og grønne snoreophæng og
Ene laver sammen med deltagere en reklamevideo
for skillbanken til vinduet.
Skillbanken under Vestegnens Kulturuge, og vi får
idéen til derefter at flytte skillkartoteket ud til tre
lokationer: Biblioteket, Stationsbygningen og Cirkuspavillionen i Charlottekvarteret. På den måde
dannes der så mange forbindelsespunkter som
muligt imellem forskellige borgergrupper i byen.
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I udviklingsfasen har det kun været ældre borgere over 60 år og yngre borgere under 18 år,
der har været med. I banken åbner vi op for
at borgere i alle aldre kan udfylde et skill kort
og blive en del af den endelige skill–liste.
Til åbningen af SKILL BANKEN fredag d. 16. september 2016 er der 6 bytte-events sat op: gæsterne kan lære om glutenfri diæt, slægtsforskning,
rengøringstips til mænd fra alle slags kulturer,
kagedekoration, lav din egen juice og kurdisk dans.
Gæsterne kan desuden selv lave et skill-kort og
blive en del af byttesystemet, ved enten at tage den
blå rute i banken, og gå direkte udfyldning af et kort
ved et skill-bord, hvis man ved, hvad man vil dele.
Den grønne rute derimod udfordrer ens tanker
om, hvad man er god til og kan hjælpe nye ideer på
vej. Ruten leder bl.a. deltagerne hen til spillebordet, inden man udfylder ens endelige skillkort. Alle
skillkort bliver hængt i vinduet under ”Færdigheder tilbydes” så forbipasserende kan følge med.
Til åbningen melder frivillige forbipasserende
sig til at give videre af deres viden. Kartoteket
tager form. Banken har åbent i 14 dage, hvor
flere Skill swop begivenheder finder sted.
Skill swop projektet har fået mediebevågenhed –
3 dækninger i Høje Taastrup Avisen, i Agerposten,
indslag i TV2 Lorry og interview i Sengeløse Radio.
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Skill swops i gang ved åbningen.
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ÅBNING I CHARLOTTEKVARTERET

INTERNATIONAL INSPIRATION

16. december 2016 åbner Skill swop i Charlottekvarteret, med ”satellit-stationer” på Hedehusene Bibliotek og i Stationsbygningen. På hver station vil der til
åbningen være demonstrationer af forskellige typer
skills, der kan læres.

Skill swop eksisterer allerede andre steder i verden:

Samtidigt lanceres denne publikationen alle tre
steder. Der vil ligge lister med skill-deltagere og deres
færdigheder tilgængeligt for fremtidige skillswoppere. På listerne er der plads til at nytilkomne skriver sig på med navn og skill.
3 lokale tovholdere har meldt sig til at være kontaktpersoner, så oplysninger som emailadresser og telefonnumre ikke er offentligt tilgængeligt på listerne.
Når man ønsker at blive en del af systemet, skal man
derfor skrive sin kontaktinfo til en ad de 3 tovholdere:
Birgit Larsen er kontaktperson i Charlottekvarteret
birgitlarsen23@gmail.com
Ruth Trier er kontaktperson i Stationsbygningen
ruth.trier@mail.tdcadsl.dk
Marlene Kit Jørgensen er kontaktperson på Biblioteket.
marlene.kit.j@gmail.com

SKILL SWOP I HEDEHUSENE
At lave Skill swops kan gøres enkelt. Det kræver et
simpelt system for tilmelding, og at nogen indkalder
til events. Det kan være en skillswop bod som en del
en anden lokal event som fx Sjov Søndag i Charlottekvarteret, så koordinatorerne ikke behøver at lave
et stort PR-arbejde.
Til Skill swop i Hedehusene har vi i processen oprettet facebooksiden skillswopdk.

Brooklyn skillshare
www.brooklynskillshare.org/faq
I Brooklyn holder de en årlig dagslang event og små
miniklasser, hvor der kan skillswoppes.
De holder det gratis, men opfordrer folk til at give
en lille donation. De har også arbejdet med sponsorer og låner lokaler i lokalområdet til at udføre skills.
De har en hjemmeside, hvor man kan se hvilke
skills, der udbydes.
Totnes Skillshare Project
www.transitiontowntotnes.org/groups/skillshares/
Et simpelt system fra England: “tell us what skill you
can share or what you’d like to learn. Join the skill
share project team of volunteers (drop us an email)”
Somerville skill share
www.somervilleskillshare.org/
I Sommerville, Boston har de månedlige workshops
med forskellige temaer, f.eks. Bier og miljøet, Lav
din eget urteførstehjælpskasse, Madlavning med
linser, Blomsterdesign m.fl. Det drives af en lille
gruppe frivillige.
Epic skill swap
www.epicskillswap.org/
Epic Skill Swap er en årlig weekend festival i Wilmot, New Hampshire, hvor man kan lære nye skills,
dele sine egne skills og socialisere. Her behøver man
ikke nødvendigvis undervise og give en skill videre
for at deltage. De forsøger at holde omkostningerne
nede, men det koster lidt at deltage ca. 60 dollars.
Man registrerer sig og så sørger organisatorerne at
planlægge et skema for skillswaps over weekenden.
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TAK TIL

STØTTET AF

Anders Hagedorn og Martin Rosenkreutz Madsen
for samarbejdet med den boligsociale helhedsplan i
Charlottekvarteret
Peter Josef Kuczynski, Kreativ Direktør, Gametools
Learning, for råd om spiludvikling
Marlene Kit Jørgensen for frivillig indsats
Birgit Larsen for engagement og lokalt netværk

FOTOS

Ruth Trier for adgang til Stationsbygningen, engagement
og lokalt netværk

Eva Wendelboe Kuczynski

Musti Dogan, Lommepengeprojekt-koordinator

Liselotte Rydlund

Nanna Rohweder for kontakt til Biblioteket og lokalt netværk

Ene Bissenbakker

Inge Agnete Tarpgaard

Torben Rasmussen for lån af møbler og lokalt netværk

TEKST

Lars Bo Sørensen for engagement og ideer

Inge Agnete Tarpgaard

Amina Stella Kyaligonza for engagement og lokalt netværk

LAYOUT

Berenjgani Farokh for engagement og lokalt netværk

Lone Warberg i sparring med Eva Wendelboe Kuczynski

Lilian Sørensen for engagement og lokalt netværk

PRODUKTION

Søren Johansen for adgang til Nordea bank

Tafdrup & Co ApS

Personalet og de unge hos FDF-spejderne
Personalet og de unge hos Klub IN
Personalet og de unge hos i Klub 5’eren

Alle de lokale frivillige medvirkende.

