
Kort version af selvevalueringsskema til bestyrelser i boligsociale indsatser 

Dimension Score 

 
1 Styring: 

Scoren er en skala fra 0 til 5, 
hvor 0 er helt uenig og 5 er 

helt enig. 

1. Bestyrelsen arbejder ud fra fælles strategiske målsætninger og delmål, som 
er fastlagt i indsatsens aftaledokumenter 

 

2. Bestyrelsen sikrer, at der sker en løbende evaluering af indsatsens 
målopfyldelse 

 

3. Bestyrelsen sikrer, at der er en klar arbejdsdeling mellem 
styringsniveauerne 

 

Samlet score for styring:   

 
2 Ledelse: 

 

1. Bestyrelsen spiller en aktiv rolle i formulering og kommunikation af vision, 
mission og værdier i den boligsociale indsats 

 

2. Bestyrelsen yder en aktiv indsats for at skabe sammenhæng mellem de 
forskellige led i styringskæden 

 

3. Bestyrelsen yder en aktiv indsats for at sikre det tværorganisatoriske 
samarbejde i og omkring den boligsociale indsats 

 

Samlet score for ledelse:  
 

 

 
3 Samarbejde: 

 

1. Der er et frugtbart samarbejdsklima i og omkring bestyrelsen  

2. Bestyrelsen yder en aktiv indsats for, at der samarbejdes med et bredt udsnit 
af aktører om udviklingen af boligområdet 

 

3. Bestyrelsen yder en aktiv indsats for, at lokale samarbejdspartnere og 
interessenter kan bidrage aktivt til fælles udvikling og samskabelse af løsninger 
på boligområdets udfordringer 

 

Samlet score for samarbejde:   

 
4 Løbende forbedring: 

 

1. Bestyrelsen bidrager aktivt til, at indsatser og aktiviteter løbende justeres og 
udvikles på baggrund af ny viden på området. 

 

2. Bestyrelsen sikrer, at der sker en løbende justering af indsatser og 
aktiviteter på baggrund af tilbagemeldinger fra medarbejdere samt lokale 
resultat- og effektmål. 

 

3. Bestyrelsen sikrer, at der er et fælles forum, hvor ledere og medarbejdere fra 
forskellige aktiviteter i boligområdet kan koordinere deres indsats med henblik 
på at skabe synergi 

 

Samlet score for løbende forbedring:  
 

 

 
5 Innovation:  

 

1. Bestyrelsen bidrager til, at der i den boligsociale indsats skabes innovative 
løsninger, der bygger på ny viden om problemer, mål og midler 

 

2. Bestyrelsen bidrager til, at der i den boligsociale indsats skabes innovative 
løsninger, der udvikler nye roller og organiseringsformer 

 

3. Bestyrelsen bidrager til, at der i den boligsociale indsats skabes innovative 
løsninger, som anerkendes som vigtige nyskabelser af øvrige interessenter 

 

Samlet score for innovation: 
 

 

 


