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Konference 2022 
Workshopresultater 

Den 12. marts 2022 holdt LGBT+HUSET en konference med fokus på LGBT+HUSETs rolle i LGBT+-miljøet1 i 

Aarhus samt en igangsættelse af HUSETs og miljøets arbejde med Aarhus Kommunes LGBT+-politik og  

-handeplan.  

Dette dokument indeholder de resultater, der kom ud af de workshops, der var i forbindelse med punktet 

om udvikling af LGBT+-politikken og handleplanen.  

Der blev afholdt fem mindre workshops ved bordene med hvert sit emne. De fire overordnede emner var: 

• De ældre 

• Et godt børneliv 

• Civilsamfundet/det offentlige 

• Sundhed 

Under de enkelte emner var der forskellige delemner, der beskrives under det enkelte.  

De oprindelige fire emner, der var lagt op til, men som kom til at passe under de nye var: 

• Det sociale 

• Ensomhed 

• Mødet med kommunen 

• Tryghed 

 

Resultaterne af workshopsene skal danne udgangspunkt for nye workshops, hvor der inviteres bredt ind til 

at deltage og komme med input.  

Arbejdet med at arrangere workshopsene sker i Følgegruppen For LGBT+HUSET. Under hvert emne er der 

også LGBT+HUSETs forslag til, hvem der kan inviteres til at deltage og hvor workshoppen eventuelt kan 

foregå. Forslagene er ikke udtømmende.  

 

Udover de nævnte workshops var der fra deltagerne interesse for en workshop på engelsk for de 

internationale LGBT+-personer, der er i Aarhus. Her kunne der dykkes ned i emner relevante for dem. 

  

 
1 Definition af LGBT+-miljøet: Grupper, foreninger, events, aktiviteter, der arbejder for og med LGBT+-personer samt 
LGBT+-personer i Aarhus.  
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DE ÆLDRE 
Noter fra workshop: 

• Kan kommunen være med til at skabe LGBT+-ældreboliger/seniorboliger? Kan boligforeninger være 

en medspiller? 

• Kan kommunen hjælpe med at oprette en LGBT+-andelsboligforening for ældre/seniorer, der 

indeholder fællesarealer eller et fælleshus?  

• Det er svært at se sig selv som LGBT+-person i Sundhed og Omsorgs blad VITAL. 

• Hvordan kan der komme fokus på ældresundhed blandt LGBT+-personer?  

• Der skal komme mere information fra Aarhus Kommune til de ældre om, hvad der er af muligheder. 

Her er Ældre Sagen ikke en forening, man kan se sig selv i som LGBT+-person.  

• Der skal være meningsfulde aktiviteter for ældre, det kan være bridge eller brætspil.  

• Man skal kunne se sig selv, når man bevæger sig rundt i byen. For eksempel gennem en certificering 

af restauranter med videre, der er LGBT+-egnede.  

• Ældrerådgivning i LGBT+HUSET, der er samlet for alle foreningerne i Aarhus. 

• Kommunen bør have en LGBT+-konsulent, der har fokus på alle aldre.  

• Kommunen skal tage initiativ for de ældre eksempelvis fællesspisning.  

• En senior er en på 50+ 

LGBT+HUSETs noter 

Hvem? 
Ældre Sagen, Rådmand for MSO2, direktør for MSO, ældrerådet, Sundhed- og Omsorgsudvalget, FOA. 

Hvor? 
Ældre Sagen eller i et af Aarhus Kommunes folkehuse.  
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ET GODT BØRNELIV 
Noter fra workshop: 

• Undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelser 

• Mangfoldighedskonsulent i folkeskolerne 

• Seksualundervisningen skal inkluderes i den almene undervisning i folkeskolen og 

ungdomsuddannelserne. Der skal fokus på, hvordan man kan blive en god lærer, der kan henvise, og 

ved hvor de kan henvende sig, hvis der er noget.  

• Synlighed og repræsentation i skolerne, det skal være tæt på en selv. 

• Der skal være ”mere Aarhus, mindre København” – lokale løsninger.  

• Klæd pædagoger på til at sige, at der er andre familiekonstellationer end ”far-mor-børn”. 

• Klæde unge på til at fortælle om seksualitet og køn på skolerne, det kan eventuelt være Aura.  

• LGBT+-emner skal være en del af undervisningen, som man ikke kan trækkes ud af som elev. Det 

kunne være LGBT+-historie i historie, registreret partnerskab i samfundsfagsundervisningen og 

pronominer i danskundervisningen.  

• Klubber, skoler, ungdomsuddannelser, ungecenter, dagtilbud med videre skal dele viden og kunne 

klæde hinanden på. Og de skal kunne blive klædt på 

• Pædagog og læreruddannelserne klædes på til normkritisk undervisning og pædagogik. 

LGBT+HUSETs noter 

Hvem? 
Rådmand for MBU 3 , direktør for MBU, Børn- og ungebyrådet, Børn- og Ungeudvalget, Senaterne i 

UngiAarhus, elevråd, klubråd, UngiAarhus, Børns Vilkår, BUPL, Århus Lærerforening. 

Hvor? 
En fritids- og ungdomsklub i UngiAarhus. 
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CIVILSAMFUNDET/DET OFFENTLIGE 
Noter fra workshop: 

• Der er brug for offentlige steder, hvor man ved, at man er ”sikker” for diskrimination. Stederne skal 

kunne findes på en liste online.  

• Fokus på det sprog, Aarhus Kommune bruger i systemer og ved kontakt med borgerne.  

• Aarhus Kommune skal tilbyde workshops i, hvordan man bruger inkluderende sprog, og hvordan man 

forholder sig, når andre diskriminerer, for eksempel på en restaurant.  

• Fokus på, hvordan personalets tilgang er til LGBT+-personer eksempelvis SOSU-assistenters tilgang 

til LGBT+-ældre.  

• Hvordan er mødet med det offentlige, når man er ung og gerne vil transitionere? Læger, 

sundhedssystemet.  

• Der skal være lokale muligheder for fællesskaber.  

• Hvad skal der ske, hvis kommunen går mod mangfoldigheden?  

• Civilsamfundet har et også et ansvar, hvordan forbedre man det? 

 

LGBT+HUSETs noter 

Hvem? 
Borgmesteren, Rådmand for MKB4, direktørerne for MKB og BA5, Østjyllands Politi, HK, DJØF, HORESTA, 

kommunikationsafdelingerne i Aarhus Kommune, Region Midtjylland, kulturudvalget. 

Hvor? 
Lokalbibliotek. 
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SUNDHED 
Noter fra workshop: 

• Der skal være behandlere med viden om LGBT+-området, som man kan henvise til – hellere flere 

behandlere med specialviden end en tynd viden spredt ud, ”hvor kan jeg finde en læge, der møder 

mig?” 

• Foreninger skal gøres synlige 

• Fokus på mental sundhed og neurodivergente 

• En del er også seksuel sundhed 

• Tydeliggøre, hvad der ligger i regionen, og hvad der ligger i kommunen 

• Opkvalificering af sundhedsplejerskerne på skolerne og andre, der er en del af 

”sundhedsarbejdslivet”. 

• Der skal tydeligere kommunikation ud om tilbud på sundhedsområdet – helt ned på det basale: Hvor 

finder jeg gratis kondomer? 

• Klinik for seksuel sundhed ud fra inspiration i Odense 

 

LGBT+HUSETs noter 

Hvem? 
Rådmændene for MSO og MSB 6 , direktørerne for MSO os MSB, Praktiserende Lægers Organisation, 

Psykologforeningen, Region Midtjylland, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, 

AidsFondet. 

Hvor? 
AidsFondet. 
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