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Husets virkemåde og opbygning



Virkemåde og opbygning

 Hvad skal være hvor?

 Indgangsområde, modtagelse og flexcafe

 Hvor skal man ligge hvad

 Det er vigtigt at man finder de mest modtagelsesvenlige 

steder først – der hvor man føler sig velkommen

 De mere specielle funktioner kan være længere inde i 

huset eller andre steder på campus

 Hvordan skal man prioritere pladsen – hvad skal have 

hvilke kvadratmeter?

 Sportshal, håndbold etc. fylder meget og skaber 

fornemmelse af liv – hvad med andre aktiviteter



Googleplex i 

Mountainview

http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/4.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/4.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/3.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/3.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/6.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/6.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/7.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/7.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/10.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/10.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/9.html
http://www.time.com/time/photoessays/2006/inside_google/9.html












Sundhed som 

megatrend!

 Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.

 Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af 

tid og fritidsartikler vokser 

 Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, 

institution og samfundet 

 Velvære, det sociale møde – mad og drikke

 Stor interesse og efterspørgsel efter tilbud og 

muligheder  for at optimere den fysiske og 

psykiske sundhed 



Sundhed

 Sundheds ydelser  i form af læge, tandlæge, 

frisør, kiropraktiker, fysioterapeut, psykolog –

en klinik, som betyder, at mange 

sundhedsbesøg kan klares tæt på 

virksomheden

 Sundhedsfremme – kost, motion, coaching, 

motion, sundhedstjek, 

 Den sociale sundhed – spil, bevægelse, 

madlavning, værksted 



Dækningsgrader og 

forventninger  

 For de danske ansatte og de udenlandske 

ansatte

 Stort set resten af verden er vant til private 

virksomhedsordninger og god service og mere 

Nursing end vi er i DK.  

 Lillehammar – Midwife and Hospital 

 Nemt og god tilbud til danskere 

 Fint- men internationalt ansatte forventer høj 

service, når det passer ind i arbejde og fritid!





Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

De gode hverdagstilbud – Kultur - Fritidsområdet

 Bibliotek, det lokale museum, idrætstilbud, 

musikskole 

 Går hånd i hånd med aktivt foreningsliv og 

frivilligt indsats, der hvor man selv er aktiv. 

 ( SFI 2004 og 2012) 

 Det er det i har mest af i Billund og omegn 

udover Legoland og Skulpturpark



Den ”finere” kultur 

 Det finkulturelle og den forholdsvis nemme 

adgang til den - især finder i større byer

 Kunstmuseer – kulturfyrtårne, kulturmiljø, 

oplæsning, festivaler/event  

 Aktivt kultur (liv) også om aftenen

 Anti- provins – vi kan spise, gå ud og mærke liv 

og aktivitet – selv Aarhus – ”formiddagsby”

 Det som gør,  at akademikere oftere ikke vil 

flytte fra de store byer og hellere pendler 



Billund

Cultural rising Star 

 Nyt Kulturelt fyrtårn i området 

 Det fysiske møde med kunstner  - musik, 

forfatter mv.  Stor efterspørgsel og lyst   

 Et samlingspunkt for kunst, kultur og 

oplevelser på et højt kunstnerisk niveau, som 

man i dag må køre  efter 

 En højnelse af den kulturelle kapital i området  

 De internationale ressourcer og gæster  kan 

spille ind og give endnu større løft 





Hobby, arbejde og 

iværksætteri 

 Rigtig mange vil gerne selv skabe noget 

sammen med andre på arbejde og i fritiden

 Ikke mindst en stærk kultur blandt unge – de 

har ofte enkelt interesser, som dyrkes world

wide med ligesindede

 Mulighed for at gøre det også med andre end 

dem man ”plejer” at samarbejde med 

 Interessen/håndværket som udgangspunkt for 

at skabe noget sammen 





Landsby og fællesskab

i Lego House

 Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere.

 Vi har som moderne mennesker i en omskiftelige verden 

et stort behov for at høre til typisk lokalområde, by, 

boligområde  eller i høj grad arbejdspladsen 

 Lego House og Legos rolle er netop at fremme og 

udvikle  egen virksomhed og området i samspil med det 

omgivne samfund/by/mennesker 

 I kan gøre en FORSKEL for Lego Cooperate, byen og 

området !



Lego house og samspillet 

 En isoleret ø for de udvalgte ansatte mv.

 Et løft til alle borgere og besøgende i Billund

 OP samarbejder om f.eks. Tandlæge, 

fysioterapeut, læge, massage, coach mv. i 

huset. 

 Overvej at restaurant, cafe og catering, mv. 

skal drives af LEGO

 Hvad kan bære at være åbent og tilgængeligt 

for alle og hvad kan ikke?



Integration med byen og 

området

 Hvor åbent skal det være – ruter, stier og 

mødesteder på campus ville skabe ny åbenhed

 Googleplex har ruter i omverdenen – I kan gøre 

begge dele

 Den store betydning for Billund kommer ud af 

åbenheden

 Åbne aktiviteterne for børn og partner – og i 

givet fald hvilke

 Lade nogle af byens klubber møde på campus







Lego House som 

Bytorvet 

 Det uformelle møde – afgørende for at høre til 

og passe på sit kvarter, bydel og arbejdsplads

 Naturligt mødested i området for samvær og 

fællesskab - tidsfordriv

 Spil – hygge – mærkedage

 Sikkerhed for liv og muligheder også efter endt 

arbejds- og butikstider.

 Tranformation fra ren ”arbejdsplads ” til bydel 

og kvarter 



Udlændinge og 

People House

 Der er stor kulturel forskel fra ex. Mexico og Kina til 

Billund

Dimensioner af tage hensyn til:

Afstand mellem mennesker, storbymennesker

Foreningslivet og forståelsen af det

Hierarki – opfattelse, grad af autoritetstro

Tillid og relationer, nærhed og kropslighed

Sprog og forståelse af begreber

Det uformelle møde er endnu vigtigere – og det skal 

iscenesættes rigtigt



De udstationerede 

medarbejdere

 Mulighed for spise, hænge ud og måske være 

aktiv på forskellig vis efter arbejde

 Har de lyst til at byde ind  -når de er på 

gennemrejse – håndværk, litteratur, mv.

 Normaliteten – når man ikke er hjemme 

 Folkeoplysning i Billund til de, som er 

interesserede om sprog, kultur og vaner  

venner – ægtefæller, flygtninge, andre 

udstationerede 





CSR og 

Lego House

 En meget stor gave fra Lego til de ansatte

 Er den ubetinget dvs. Lego vil stille faciliteter, 

materialer og personale til rådighed for alle, 

som ønsker at bruget huset?

 Eller skal der være gradueret betingelser på 

dele af gaverne?

 Skal de ansatte selv bidrage –noget for noget?

 Gaver, fryns, rekruttering mv.



Peoples House

 De ansattes hus a la google plex – hvor de skal 

boltre sig og får opfyldt behov i arbejds- og 

fritid 

 Forsamlingshuset og parken for ansatte, evt. 

familie  og byen Billund –hvor alle kan komme 

 The international Community / Holdepunktet  

for ansatte og familier i en fremmed verden

 Mellemting eller delvis – nemmere at lukke 

mere op end lukke ned igen



Organisering 

af aktiviteter 

 Hvad skal drives af Lego

 Er huset fryns og tilbud – hvor andre rydder op, 

gør rent, mv. for de ansatte

 Indsats og frivillighed som et bærende element 

for aktiviteter, tilbud og muligheder 

 Kan man bare få eller hvilke krav til at oprette 

tilbud, ydelse eller værksted



Åbningstider og 

tilgængelighed

 Hvornår skal der være åbent?

 kl 7-15, kl 15-21 kl. 7-22 eller?

 Weekendåbent – og for alle?

 Tilgængelighed – hvad skal have adgang og 

hvornår

 Findes der ikke en fleksibel løsning på at holde 

åbent for resten af indbyggerne i Billund og 

omegn?





Lego House og

de mangfoldige brugere 

 Kun en fysisk skal og måske bygninger og 

udstyr og inventar 

 Det bliver først Lego House – når mange bruger 

det, mødes der, bliver kærester, holder fester, 

lærer dansk 

 Mennesker som skaber et hus og et fællesskab 

 Bygninger og de fysiske rammer kan fremme 

og motivere lysten 

 Tænk på alle de ubrugte fitnessrum 



Livets nye faser og 

Legohouse 

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge

De frie 1

Seniorer

De frie 2



De seks generationer:  

værdier og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Digital Natives

Z og New millenium 

 Rejser, nyheder, kultur, informationer,  shopping, 

chatting, spil, musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

 Gaming – Generationer dog forskellige spil afhængig af 

køn 

 Det spontane, projekt og interesse, det som man har 

lyst til at dyrke lige nu og her.

 Iværksætter og skabe sit eget  

 Digitale verdensborgere i provins Dk i Verden

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


DGI huset Aarhus

 Generationer, fleksibilitet og forskellighed 

 De ældre generationer  - de faste tidspunkter, 

hold og måske faste partner  afgørende for 

succes. (den organisationsdrevne idræt)

 De yngre – det spontane, ad hoc og forskellige 

tidspunkter, som det passer ind den dag og 

den sammenhæng  

 Børn og unge følger også de faste tidspunkter 

og systemer til pre – teenagefasen, så vil de 

selv bestemme 



Forudsigelighed og 

spontanitet

 Generationer vil føle forskelligt, om det er 

deres hus

 Hvis alt er forudsigeligt og tilrettelagt, vil 

mange yngre  ansatte slet ikke føle, at det er 

deres sted

 Netop fordi det spontane møde, aftale, projekt, 

prototype  er del af deres livsstil, så det skal 

kunne udfolde sig, for at de føler sig hjemme



Det virtuelle hus 



Det virtuelle 

People House

 Mange af funktionerne i den kommende bygning findes i 

dag rundt omkring i lokalområdet

 Derfor kan I allerede i dag begynde på de aktiviteter, der 

kommer i huset

 I kan indgå aftaler med de lokale klubber, 

sportsforeninger, cafeer og andre

 Det betyder, at i allerede fra om kort tid kan skabe en 

virtuel udgave af People House, hvor man via en 

smartphone kan se, undersøge og få adgang til de 

faciliteter og aktiviteter, der har været muligt at få aftaler 

med  
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Det virtuelle som et 

integrerende led

 Det er en god ide at starte med det virtuelle

 Det kan også binde det hele sammen, når bygning også 

er færdig

 Det er mennesker, vi vil have til at agere – derfor er det 

bedre med en forbindelse via det virtuelle end blot med 

en bygning

 Hvis vi først opbygger det virtuelle hus i form af 

funktioner, skaber vi bedre bygningen (bygninger)

 Fordele: Huset er med hjemme, der er kontakt inden 

ankomsten til Billund, der er forbindelse bagefter, man 

kan finde sammen om aktiviteter, netværk etc.



Hvad skal der gøres fra 

nu? 

1. Definer funktioner og scope i det brede billede

2. Skab på denne baggrund det virtuelle hus

a) Kontakter til klubber, forening mv.

b) Design af apps, web mv.

c) Oplysninger til medarbejderne om trin et – det 

virtuelle

d) Launch af det virtuelle hus

3. Erfaringer integreres i det fysiske hus undervejs

4. Kulturanalyse af generationer og udenlandske, 

indenlandske og lokale brugere



Marianne Levinsen

Balticagade 15 st.th. 

E: mlev@fremforsk.dk
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