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Introduktion til Himmerland Boligforening 

Refleksionsopgaver: Hvad er en almen boligforening? 

Tal og diskutér først spørgsmålene ud fra din egen for-
ståelse – hvilke forestillinger og fordomme har du om en 
almen boligforening. Undersøg herefter spørgsmålene 
på nettet. Hertil kan nedenstående videoer være rele-
vante.  

Videoer 

• Spadestik: https://www.youtube.com/watch?v=JwtR7W_JhmQ  
• Rejsegilde: https://www.youtube.com/watch?v=Lk_zgRpw9wM  
• Timelapse-renovering: https://youtu.be/o9gUO2DnKoU  
• Byggeri af en afdeling i 50´erne: https://youtu.be/Wnwn_nDVE2M  

Ordforklaringer til god læseforståelse 

 

Slå følgende ord op på internettet eller i en ordbog – hvad betyder de? 

 
 

 

 

 

 

Skriv selv flere ord og ordforklaringer, du møder i din læsning om  
Himmerland Boligforening – og som du ikke kendte til i forvejen. 

 

Landsbyggefonden Boligstøtte 
Råderet Medbestemmelse 

Almene boliger Varmemester 
Ungdomsbolig Repræsentantskab 

Renovering Beboerdemokrati 
Første spadestik Bæredygtighed 

Husorden Affaldssortering 

 

Elevmateriale: SAMFUNDSFAG 
 

Himmerland Boligforening 
 

 

● Hvad er en almen boligforening? 
● Hvorfor har man almene  
    boligforeninger? 
● Hvem bor i en almen boligforening?  
● Hvad er særligt ved Himmerland  
    Boligforening? 
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Baggrundsviden: Informationssøgning på hjemmeside 

Undersøg følgende otte spørgsmål på Himmerland Boligforenings hjemmeside (www.abhim.dk) og 
få et nærmere indblik i boligforeningen som virksomhed og dens aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

Temaer 

Himmerland Boligforenings nøgletal:  
Hvordan fordeler Himmerland Boligforenings nøgletal fra 2017 sig? 

Undersøg hvad begrebet nøgletal betyder. 
Find Himmerland Boligforenings årsberetning fra 2017 på hjemmesi-
den. 

 
Se nærmere på følgende temaer: 

  

 

 

 

Hovedtal og formueforvaltning 

1. Hvad er beboerdemokrati? 
2. Hvilke andre boligselskaber administrerer Himmerland Boligforening? 
3. Hvornår blev Himmerland Boligforening stiftet? 
4. Hvilke boligtyper har Himmerland Boligforening – og udlejer de dem alle 
selv? 
5. Hvad er ventetiden på en 3-værelses bolig i afdeling 23, Vilsundvej? 
6. Hvad er Klub Himmerland – og hvordan fungerer den? 

 

Inspirationsspørgsmål: 

• Hvor meget er administrationsbidraget steget 
med i 2017? 

• Hvornår er den højeste rente til afdelingerne 
af den fælles formueforvaltning opnået? 

• Hvorfor er årsresultatet ikke større (hvad er en 
almen boligforening)? 

 

Inspirationsspørgsmål: 

• Vælg 3-5 afdelinger i et af områderne, hvor 
Himmerland Boligforening har mange afdelin-
ger (se kort over afdelingernes placering). 

• Undersøg udviklingen af huslejen 2016-18. 
• Er der sket en generel stigning, fald eller ni-

veau bibeholdt? 
• Er der sket huslejenedsættelse grundet drifts-

optimering? 
 

Huslejeoversigt  

 

Ord: 
Administrationsbidrag 
Årsresultat 
Egenkapital 
Formueforvaltning 
Henlæggelser 
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Himmerland Boligforenings Bæredygtighedsstrategi: Hvilke målsætninger har Himmerland Boligfor-
ening, og hvordan arbejder Himmerland Boligforening med dem? 

Besvar følgende spørgsmål ved at undersøge Himmerland Boligforenings hjemmeside:  

 

 

 

 

 

Årsberetning: Hvad viser Himmerland Boligforenings årsberetning udover nøgletal? 

Find Himmerland Boligforenings seneste årsberetning på hjemmesiden. Undersøg og diskutér, hvad 
Himmerlands overordnede udviklingsprojekter er, og hvad forskellene på dem er. 
Arbejd herefter med spørgsmålene.  

Spørgsmål til årsberetning: 

• Hvorfor fokuseres der på boligtyper som erhvervsboliger og seniorboliger? 
• ReBuS – Renovating Buidings Sustainably – hvad er det? 
• Almennet – hvordan deltager Himmerland Boligforening i den sammenhæng? 

 

  

• Har Himmerland Boligforening nogensinde vundet Aalborg Bære-
dygtighedspris – og i så fald hvornår? 

• Nævn 3 bæredygtighedsinitiativer, som allerede er sat i værk?  
• Hvordan skal reduktionen i energiforbruget opnås? 
• Hvad er den samlede solcelle-produktionen pr. d.d.? 

Varme-, vand og elforbrug i afdelingerne 

Inspirationsspørgsmål: 

• Hvilke 3 afdelinger har sparet mest på vandet? 
• Hvilke/-n afdeling er steget i forbrug (varme, 

vand og el)? 
• Nævn 3 afdelinger, som har reduceret forbru-

get af varme, vand og el. 
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Himmerland Boligforening og omverdenen: Hvordan er Himmerland Boligforening aktiv i lokalsamfun-
det? 

Besvar nedenstående spørgsmål og diskutér, hvilke forpligtelser Himmerland Boligforening har over 
for sin omverden.  

• Hvor mange bor der ca. i Himmerland Boligforenings boliger? 
• Hvilke initiativer i Aalborg Øst er Himmerland Boligforening aktiv i? 
• Hvad er Cool East? 
• Hvad er Larsen Waterfront og hvornår flyttede Himmerland Boligforening sin administration 

derned? 
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Fælles mål: Samfundsfag 

Et forløb om Himmerland Boligforening kan bidrage til læringsmål i både tværgående emner og en-
keltstående forløb i samfundsfag for udskolingen. Undervisningsmaterialet kan bidrage til fagformå-
let, som lyder: 

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til sam-
fundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. 

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de 
kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker 
både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt 
perspektiv. 

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres 
egen deltagelse i samfundet. 

Materialet henvender sig i særdeleshed til Fælles Mål gennem arbejdet med emnet samfundsfag-
lige metoder og sekundært til arbejdet med økonomi. Følgende begreber/temaer kan knyttes hertil: 

• Boligsocialt ansvar og bæredygtighed: problemstillinger og muligheder ved bæredygtighed, 
innovation og socialt ansvar. 

• Samfundsfaglige metoder: informationssøgning, statistik, samfundsfaglige ord 
og begreber. 

• Økonomiske nøgletal: Forståelse af begreber og udregninger. 

Elevopgaver 

Herunder følger flere elevopgaver til et forløb om Himmerland Boligfor-
ening. Materialet er bygget op af introduktionsopgaver, temaer og mere in-
novative opgaver, som kan bruges til længerevarende projekter. Materialet 
kan desuden bruges i forbindelse med et besøg hos Himmerland Boligforening 
– både før, under og efter.  

 

Undervisningsmateriale til SAMFUNDSFAG 
 

Himmerland Boligforening 
For at skabe mere viden og kontakt for eleverne i udskolingen til virk-
somheden Himmerland Boligforening er dette materiale udarbejdet 
for at bidrage til målsætninger for samfundsfag og at give inspiration 
til et virksomhedsforløb om Himmerland Boligforening. 
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Introduktion til Himmerland Boligforening 

Refleksionsopgaver: Hvad er en almen boligforening? 

Brug følgende spørgsmål til at komme nærmere ind 
på, hvad en almen boligforening er. Tal og diskutér 
først spørgsmålene ud fra elevernes egen forståelse – 
hvilke forestillinger og fordomme har eleverne om en 
almen boligforening. Lad herefter eleverne undersøge 
spørgsmålene på nettet. Hertil kan nedenstående vi-
deoer desuden være relevante. Tal eventuelt om for-
skelle og ligheder mellem elevernes egen opfattelse 
og de svar, de finder på nettet. 

Videoer 

For at give eleverne et indblik i, hvad der sker i Himmerland Boligforening, er følgende videoer rele-
vante:  

• Spadestik: https://www.youtube.com/watch?v=JwtR7W_JhmQ  
• Rejsegilde: https://www.youtube.com/watch?v=Lk_zgRpw9wM  
• Timelapse-renovering: https://youtu.be/o9gUO2DnKoU  
• Byggeri af en afdeling i 50´erne: https://youtu.be/Wnwn_nDVE2M  

Ordforklaringer til god læseforståelse 

 I arbejdet med Himmerland Boligforening vil eleverne møde flere fagspecifikke ord – nogle vil de 
kende, andre vil være nye for dem. De vil muligvis tro, de kender betydningen af nogle ord, men or-
dene kan have en anden betydning i boligforenings regi. Det kan derfor være relevant at lade ele-
verne lave deres egne ordforklaringer.  
Elevopgaven lyder således: 

Slå følgende ord op på internettet eller i en ordbog – hvad betyder de? 

 
 

 

 

 

 

Skriv selv flere ord og ordforklaringer, du møder i din læsning om Himmerland Boligforening – og 
som du ikke kendte til i forvejen. 

Landsbyggefonden Boligstøtte 
Råderet Medbestemmelse 

Almene boliger Varmemester 
Ungdomsbolig Repræsentantskab 

Renovering Beboerdemokrati 
Første spadestik Bæredygtighed 

Husorden Affaldssortering 

 

● Hvad er en almen boligforening? 
● Hvorfor har man almene  
    boligforeninger? 
● Hvem bor i en almen boligforening?  
● Hvad er særligt ved Himmerland  
    Boligforening? 
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Baggrundsviden: Informationssøgning på hjemmeside 

Undersøg følgende otte spørgsmål på Himmerland Boligforenings hjemmeside og få et nærmere 
indblik i Himmerland Boligforening som virksomhed og dens aktiviteter.  

 

Temaer 

Følgende temaer kan bru-
ges til at arbejde i dybden 
med nogle af Aalborg 
Havns fokusområder eller 
generelle elementer, som 
er aktuelle i en virksomhed. 

 

Temaer 

Følgende temaer kan bruges til at arbejde i dybden med nogle af 
Himmerland Boligforenings fokusområder eller generelle elementer, 
som er aktuelle i en virksomhed. 
Himmerland Forenings nøgletal: Hvordan fordeler Himmerland Bolig-
forenings nøgletal fra 2017 sig? 

I denne opgave lærer eleverne at aflæse og vurdere resultater fra 
Himmerland Boligforenings årsberetning fra 2017, som kan findes 
på hjemmesiden. Hertil giver det eleverne en god forudsætning for at reflektere over, hvad nøgletal 
er. Se nærmere på følgende temaer: 
 

  

 

Hovedtal og formueforvaltning 

 

1. Hvad er beboerdemokrati? 
2. Hvilke andre boligselskaber administrerer Himmerland Boligforening? 
3. Hvornår blev Himmerland Boligforening stiftet? 
4. Hvilke boligtyper har Himmerland Boligforening – og udlejer de dem alle 
selv? 
5. Hvad er ventetiden på en 3-værelses bolig i afdeling 23, Vilsundvej? 
6. Hvad er Klub Himmerland – og hvordan fungerer den? 

Inspirationsspørgsmål: 

• Hvor meget er administrationsbidraget steget 
med i 2017? 

• Hvornår er den højeste rente til afdelingerne 
af den fælles formueforvaltning opnået? 

• Hvorfor er årsresultatet ikke større (hvad er en 
almen boligforening)? 

 

Inspirationsspørgsmål: 

• Vælg 3-5 afdelinger i et af områderne, hvor 
Himmerland Boligforening har mange afdelin-
ger (se kort over afdelingernes placering). 

• Undersøg udviklingen af huslejen 2016-18. 
• Er der sket en generel stigning, fald eller ni-

veau bibeholdt? 
• Er der sket huslejenedsættelse grundet drifts-

optimering? 

•  

Huslejeoversigt 

Ord: 
Administrationsbidrag 
Årsresultat 
Egenkapital 
Formueforvaltning 
Henlæggelser 
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Himmerland Boligforenings Bæredygtighedsstrategi: Hvilke målsætninger har Himmerland Boligfor-
ening, og hvordan arbejder Himmerland Boligforening med dem? 

Ved at dykke ned i Himmerland Boligforenings hjemmeside og årsberetning og undersøge følgende 
spørgsmål bliver eleverne klogere på strategi, brand og mål. Hertil kan det desuden være relevant 
at diskutere, hvad strategi, brand og mål betyder, og hvilken betydning disse begreber har for en 
virksomhed.  

 

 

 

 
 

Årsberetning: Hvad viser Himmerland Boligforenings årsberetning ud over nøgletal? 

Eleverne skal se nærmere på Himmerland Boligforening i årsberetningen og arbejde med samfunds-
videnskabelig metode. Seneste årsberetning kan eleverne finde på Himmerland Boligforenings 
hjemmeside. Med følgende spørgsmål skabes der ligeledes dybere forståelse for Himmerland Bolig-
forenings aktiviteter. Til dette kan det være relevant først og fremmest at tale om, hvad følgende 
ord betyder, og hvad forskellene på dem er.  

Spørgsmål til årsberetning: 

• Hvorfor fokuseres der på boligtyper som erhvervsboliger og seniorboliger? 
• ReBus – Renovating Buidings Sustainably – hvad er det? 
• Almennet – hvordan deltager Himmerland Boligforening i den sammenhæng? 

 

 

 

 

 

Varme-, vand og elforbrug i afdelingerne 

 Inspirationsspørgsmål: 

• Hvilke 3 afdelinger har sparet mest på vandet? 
• Hvilke/-n afdeling er steget i forbrug (varme, 

vand og el)? 
• Nævn 3 afdelinger, som har reduceret forbru-

get af varme, vand og el. 

 

• Har Himmerland Boligforening nogensinde vundet Aalborg Bæ-
redygtighedspris – og i så fald hvornår? 

• Nævn 3 bæredygtighedsinitiativer, som allerede er sat i værk?  
• Hvordan skal reduktionen i energiforbruget opnås? 
• Hvad er den samlede solcelle-produktionen pr. d.d.? 
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Himmerland Boligforening og omverdenen: Hvordan er Himmerland Boligforening aktiv i lokalsamfun-
det? 

Her får eleverne et indblik i de tiltag, Himmerland Boligforening gør for at være en aktiv del af om-
verdenen. Svar på følgende spørgsmål og diskutér efterfølgende, hvilke forpligtigelser en almen bo-
ligforening har over for sin omverden: 

• Hvor mange bo der ca. i Himmerland Boligforenings boliger? 
• Hvilke initiativer i Aalborg Øst er Himmerland Boligforening aktiv i? 
• Hvad er Cool East? 
• Hvad er Larsen Waterfront og hvornår flyttede Himmerland Boligforening sin administration 

derned? 

  

Innovationsopgaver 

Følgende opgaver kan bruges som inspiration til et mere dybdegående eller frit projekt med Him-
merland Boligforening som tema. For at få mest ud af disse er det en god idé først at arbejde med 
introduktionen og temaerne oven for som indledende research.  

Almene boligforeninger 

Eleverne skal lave en samlet vurdering af Himmerland Boligforening. Vurder brand, årsberetning og 
forretningsområder – og se på, hvad der gør organisationen unik. Brug eventuelt følgende spørgs-
mål: 

• Hvordan er Himmerland Boligforening innovativ og nytænkende?   
• Hvad er Himmerland Boligforening god til?   
• Hvad kan Himmerland Boligforening blive bedre til? 

Himmerland Boligforenings markedsføring 

Eleverne skal undersøge Himmerland Boligforenings hjemmeside og Facebook-side og lave en vur-
dering ud fra et markedsføringsperspektiv. Herefter skal de arbejde sammen i teams, der har til for-
mål at optimere Himmerland Boligforenings markedsføringsportaler og kommunikation udadtil. 
Hvad vil eleverne gøre anderledes? Diskussionsidéer: målgruppe, brand, synlighed.  

Skab en boligafdeling 

Opstil en case, hvor en række indbyggere i en by efterspørger særlige boliger, hvortil eleverne selv 
skal skabe en boligafdeling med disse boliger. Til dette skal eleverne identificere muligheder og pro-
blemstillinger for en boligafdeling, udtænke løsninger og argumentere for valg. 
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Optimering af Himmerland Boligforening 

Eleverne skal opstille en case, hvor virksomheden Himmerland Boligforening skal optimeres – ek-
sempelvis ved en ny bæredygtighedsstrategi, boligsociale tiltag eller et helt nyt forretningsområde. 


