
 

1 
 

Spredningsnetværksevaluering 
 

Metode ..................................................................................................................................... 1 

Opsummering ............................................................................................................................ 2 

Gode ting ved netværket .......................................................................................................... 4 

Dårlige ting ved netværket ....................................................................................................... 4 

Spredning på dagsordenen ....................................................................................................... 5 

Netværk – forskellighed og lighed ............................................................................................. 5 

Ud og se, hjem og lær ............................................................................................................. 5 

Tid – møderne og hverdagen .................................................................................................... 5 

COI ....................................................................................................................................... 6 

Analyse .................................................................................................................................... 7 

Hvor mange af de 4 afholdte møder har du deltaget i?.................................................................... 7 

Hvor mange har deltaget fra din arbejdsplads? .............................................................................. 7 

Hvordan vurderer du udbyttet af at være den eneste fra din arbejdsplads? ....................................... 7 

Hvordan vurderer du udbyttet af at være flere fra din organisation? ................................................. 7 

Kommentarer: ........................................................................................................................ 7 

Hvor enig er du i følgende udsagn? .............................................................................................. 8 

Hvordan vurderer du antallet af møder i Spredningsnetværket? ....................................................... 8 

Hvordan vurderer du varigheden af møder i Spredningsnetværket? .................................................. 8 

Hvilken form for diversitet prioriterer du højest: ............................................................................ 9 

Hvad er det ideelle mødested fysisk? ............................................................................................ 9 

Kommentarer: ........................................................................................................................ 9 

Hvad kunne forbedre udbyttet af Spredningsnetværket? ............................................................... 10 

Hvilken værdi giver de forskellige elementer på netværksmøderne? ............................................... 11 

Kommentarer: ...................................................................................................................... 11 

Hvordan vurderer du dit udbytte af sparringsmatch, Yammer og nye kontakter? .............................. 12 

Hvordan har du brugt Yammer i forbindelse med din deltagelse i Spredningsnetværket? ................... 12 

Hvad har du brugt Yammer til? .................................................................................................. 12 

Kommentarer: ...................................................................................................................... 12 

Hvad skal der til, for at du vil bruge Yammer mere aktivt? ............................................................ 13 

Hvad har du fået ud af dine sparringsmatches? (Kommentar) ........................................................ 13 

Hvordan foretrækker du, at sparringsmatchet sker? ..................................................................... 14 

Ville du være interesseret i at deltage i en fortsættelse af Spredningsnetværket? ............................ 14 

Gode ting ved Spredningsnetværket (afsluttende) ........................................................................ 14 

Dårlige ting ved Spredningsnetværket (afsluttende) ..................................................................... 15 

 

 

Metode 
 



 

2 
 

20 deltagere i Spredningsnetværket har anonymt og frivilligt besvaret spørgeskemaet i april 2016. Da 

spørgeskemaet blev sendt ud, var der 26 deltagere, der havde været til et eller flere møder og derfor fik 

mulighed for at svare på det. Det giver en svarprocent på 77 pct. 

 

Da spørgeskemaet blev sendt ud, havde der været afholdt 4 ud af 5 planlagte møder i netværket. Pga. 

antallet af respondenter er der ikke nogen krydstabeller eller statistiske tests, der viser noget væsentligt. I 

stedet har sigtet være at gøre spørgeskemaet åbent for kommentarer løbende og afslutningsvis. Det har 

mange benyttet sig af. 

 

I den efterfølgende opsummering bliver der indledningsvis opsummeret alle de deskriptive resultater fra 

deltagernes besvarelser suppleret med et udvalg af deres kommentarer og uddybninger. Afslutningsvis 

uddybes fire temaer, som fremstår centralt i deltagernes evalueringer. 

 

Opsummering 
 

 8 personer har deltaget i 1-2 møder, mens 12 personer har deltaget i 3-4 møder 

 

 Flest (12 personer) var eneste deltager fra sin arbejdsplads, mens 8 personer var flere fra 

arbejdspladsen. Og det er deltagerne godt tilfredse med: De, der har været alene afsted, ser kun 

fordele ved det (frirum/fortrolighed), og de, der har været sammen med en eller to kollegaer, ser 

ligeledes kun fordele ved det (sparring). 

 

 Deltagerne prioriterer diversitet i sektorer og faglighed højest (gnst. 3,9 ud af 5) og diversitet i 

geografi lavest (2,7 ud af 5). 

 

 Deltagerne foretrækker at mødes på deltagernes egne arbejdspladser, alternative steder i hyggelige 

omgivelser eller en arbejdsplads, der har spredt et tiltag (case-besøg). Ingen ønsker at mødes i et 

professionelt konference- eller mødelokale.  

o Flere skriver, at omgivelserne gerne må hænge sammen med mødeindholdet, at besøg hos 

forskellige arbejdspladser/organisationer har været inspirerende og et par stykker, at Dansk 

Design Center og INSP! var gode mødesteder. 

 

 Stort set alle vil gerne begynde møderne mellem kl. 9.00 og 10.00; halvdelen foretrækker kl. 10. Det 

ideelle afslutningstidspunkt ligger mellem 15.00 og 16.00. 

 

 Langt de fleste (15) af deltagerne mener, at mødernes geografiske fordeling var enten fin som den 

var, eller at de skal vægtes efter, hvor deltagerne kommer fra. 4 deltagere mener, at de skal fordeles 

ligeligt uanset deltagere. 

o En deltager giver generelt udtryk for, at det er svært at gøre alle glade. En anden pointerer, 

at København er bedst ift. flyforbindelser.  

 

 Hvad kan forbedre udbyttet af møderne? ”Mere tid til at arbejde med medlemmernes egne 

innovationer” mener flest deltagere (55 pct.). Dernæst ”mere kontakt mellem møderne” (47 pct.), 

”flere eksterne inputs” (43 pct.) og ”mere deltagerbestemt mødeindhold” (37 pct.). 

 

 De mest populære elementer, som deltagerne angiver, er af meget høj eller høj værdi, er eksterne 

oplæg (80 pct.), medlemmers oplæg (75 pct.), sparring med hinanden (75 pct.) og tjek-in (45 pct.). 

De mindst populære elementer, som færrest synes er af høj værdi er: Oversættelse (25 pct.) og 1-3 

medbragte spørgsmål (15 pct.). 
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o Tre personer mener, at prioriteringen af de forskellige elementer var fin. Én synes ikke 

sparring fungerede optimalt (”ikke dybdegående nok”) og vil gerne have sparringspar over 

længere forløb; en anden mener, at især sparring fungerede godt og var ”uvurderligt”. To 

deltagerer har ikke fået 1-3 spørgsmål ”til at virke”/”det har ikke bragt meget i min hverdag”, 

selvom intentionerne er gode, bl.a. mener de, det kræver stram facilitering. Én pointerer, at 

processen og måden netværket drives på, er inspirerende i sig selv. 

 

 Spredningsnetværket som facilitering af nye kontakter og til sparring er populært. 3 ud af 4 har fået 

meget høj eller høj værdi ud af nye kontakter, ca. halvdelen af kontakten med de tildelte 

sparringsmatch mellem hvert møde. 

Alle på nær én har været i kontakt med minimum ét match. Flest har været i kontakt med 2 matches 

(8 personer), herefter 1 match (5 personer) og 3 matches (5 personer). En enkelt har haft kontakt til 

4 matches.  

Deltagerne er overordnet meget positivt indstillet over for sparringsmatchene. 15 ud af 20 

foretrækker, at match sker ud fra en kombination af tilfældigt match, COI tildeler matchet og de selv 

bestemmer. 

o 11 personer skriver, at sparringen har givet ”Indblik i andres hverdag”, ”været givende og 

ført til opstarten af et samarbejde”, ”mulighed for indblik i en anden(s) hverdag og 

udfordringer”, har ført til en god idé, har stor fortrolighed, godt til at lære andre at kende, ”en 

oplevelse af, hvor meget vi har til fælles trods forskellige jobs i forskellige organisationer”. 

Nogen udtrykker, at der har manglet tid til sparringen, et par personer har ikke fået meget ud 

af det, hvilket de selv påpeger enten skyldes sen ankomst eller manglende initiativ.  

 

 Online videndeling på Yammer: Deltagerne ikke har fået så meget ud af videndelingsplatformen 

Yammer. Over halvdelen af deltagerne har fået lidt eller meget lidt værdi ud af Yammer. 

 

 15 ud af 20 siger ja til, at de gerne ville deltage i en fortsættelse af Spredningsnetværket. 2 deltagere 

siger måske, 3 deltager, at det kommer an på tid, fagligt niveau, hvem der er med, og pris / 

ledelsens prioritering. Der er ingen, der ikke er interesseret i en fortsættelse. 

 

 Deltagerne er blevet bedt om at nævne 3 gode og 3 dårlige ting ved Spredningsnetværket. Ikke alle 

kan finde på dårlige ting at sige. I overblik er samlet de ord, der forekommer oftest. Se ordskyerne 

nedenfor: 
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Gode ting ved netværket 

 

Dårlige ting ved netværket 
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Spredning på dagsordenen 
Spredningsnetværket har til formål at understøtte videndeling og genbrug af erfaringer, kreative ideer og  

konkrete innovative løsninger. 13 ud af 20 deltagere svarer, at Spredningsnetværket har bidraget til 

påbegyndt spredning, 16 af de 20 deltagere mener, at de har fået et netværk, som de vil benytte i fremtiden, 

mens 15 af de 20 deltagere nu føler sig parate til at facilitere eller formidle spredning af innovation til andre. 

 

Flere giver udtryk for, at netværket giver et fællesskab om spredning af innovation, som ikke er at finde på 

den daglige arbejdsplads. Og at det kommer som svar på en aktuel dagsorden både på den enkelte 

arbejdsplads og i samfundet generelt. Det kommer også til udtryk ved, at samtlige deltagere ønsker at 

fortsætte i netværket, hvis tid og faglighed tillader det. Flere udtrykker, at netværket bør fortsætte ud over de 

fem planlagte møder for at høste værdien af de etablerede relationer, samarbejder og spredningspotentialet: 

”Det er måske svært at se den korte effekt af at mødes, men jeg er sikker på, at der på længere sigt vil 

kunne ses en effekt af, at medarbejdere har mødtes på kryds og tværs af landet”, skriver én. 

 

Nogle deltagere nævner udfordringen i at få forankret ideerne lokalt – og at det kræver både tid og 

værktøjer: ”Det har også noget at gøre med, hvor deltagerne er placeret i organisationen. De færreste af os 

kan gå hjem og sætte noget i gang. Vi skal plante en ide og have andre til at beslutte, om det skal prioriteres. 

Det tager af og til tid og kræver timing”. Et par nævner, at der i en evt. fortsættelse af netværket kunne være 

endnu mere fokus på udfordringen i den lokale forankring. 

 

Netværk – forskellighed og lighed 
En af de ting, som hovedparten af deltagerne angiver og beskriver som et udbytte, er netværksetableringen i 

sig selv. Netværk dækker her over mange elementer: fagligt netværk, fortrolighed, sparring, viden- og 

erfaringsdeling med ligesindede. 

 

Deltagerne i Spredningsnetværket kommer fra forskellige organisationer og sidder i forskellige stillinger, og 

flere sætter pris på netop det, at de har innovationsfaglighed til fælles: ”Flere af os føler os lidt alene i 

hverdagen, og det er dejligt at møde ligesindede, som forstår os - det giver lyst til at fortsætte og gejst til at 

prøve noget, der måske er lidt svært”. Langt de fleste deltagere nævner forskelligheden i organisationer, 

arbejdspladser og praksisser som en klar styrke. 

 

Nogle efterspørger også mere diversitet (eks. ikke-offentlige aktører), påpeger at deltagerne ”tilhører meget 

samme "segment" - dvs. konsulenter, der arbejder med innovation”. Ift. en eventuel fortsættelse advarer en 

enkelt om, at det er vigtigt at være opmærksom på faren for, at det bliver ”et netværk, der ser sig selv som 

de evige helte-innovatører i en verden fuld af "innovations-ignoranter". 

 

Ud og se, hjem og lær 
Mange af deltagerne angiver, at det helt centrale bidrag, som Spredningsnetværket har givet dem, er et 

indblik i det ”øvrige offentlige” og andre organisationernes ”arbejdsform og metoder”. Det gør deltagerne i 

stand til at se ”egne arbejdsopgaver ud fra andre vinkler”, ”reflektere over egen praksis” og få ”nye vinkler og 

alternative tænkemåder”. Udover egen læring, så giver det ifølge flere deltagerne en opfattelse af at være 

”ligesindede trods forskellighed” og i det hele taget reflektere over ligheder og forskelle, hvilket står centralt i 

ønsket om at øge spredningspotentialet.  

 

Tid – møderne og hverdagen 
Flere angiver spredningsnetværket som et frirum, hvor der kan sparres og tales fortroligt, men også et sted, 

hvor tid bruges og investeres.  
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Flere påpeger at tidsstyringen til møderne til tider har været stram/ambitiøs, og at der gerne måtte være 

mere tid til ”fri leg”, sparring og deltagernes refleksion over oplæg.  

 

Stort set alle mener, at antallet af møder og varigheden var passende. Generelt er deltagerne positive over 

for faciliteringen.  

 

Spredningsnetværket er for flere både et åndehul og en tidsrøver i en travl hverdag. 

På den ene side har Spredningsnetværket for mange af deltagerne været et frirum: et ”treat i en travl 

hverdag”, en ”vitaminindsprøjtning”, der giver tid til sparring og diskussion af faglige emner, som ellers kan 

blive nedprioriteret i den travle hverdag. På den anden side, så tager møderne tid. Og enkelte angiver, at 

møderne sammen med forberedelsestiden er svære at få plads til: ”Det er vanskeligt at finde tid i en travl 

hverdag, så hjælp til forberedelse og interaktion mellem møder er godt”. Et par nævner, at netværket 

fungerer, fordi deltagerne bruger tid på det: ”alle tager det alvorligt og bruger tiden på det”, mens en enkelt 

også efterlyser stram facilitering af hjemmearbejdet.  

 

Langt de fleste har været glad for sparringsmatchene, der flyttede en del af sparringstiden uden om 

møderne, så der har været ”mulighed for at aftale ekstra møder med andre deltagere, hvis der var noget 

særligt, man gerne ville gå i dybden med sammen”. Andre har haft svært ved at finde tid ved siden af 

møderne, og nogle foreslår at dele af sparringen flyttes ind på selve mødet.  

 

De meget få personer, der ikke benytter Yammer, som ikke har fået etableret kontakt til deres 

sparringsmatch, eller som har forbehold over for at fortsætte i netværket, nævnes tid oftest som grunden 

hertil. 

 

COI 
Afslutningsvis påpeger nogle af deltagere, at netværkets kobling til COI var en positiv oplevelse i sig selv. 

Heriblandt god kontakt til og ”back up” fra COI, og at spredning kobler sig til en relevans, ”hvor COI’s øvrige 

aktiviteter spiller en væsentlig rolle”, og at publikationer og materialer ”signalerer overskud og giver lidt 

luksus i hverdagen”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse  

 

Hvor mange af de 4 afholdte møder har du deltaget i? 

 

Hvor mange har deltaget fra din arbejdsplads? 

 

Hvordan vurderer du udbyttet af at være den eneste fra din arbejdsplads? 

 

Hvordan vurderer du udbyttet af at være flere fra din organisation? 

 

Kommentarer: 
 

 Ingen tvivl om, at det også er en god ide at være flere samme sted fra, der kan bringe ideer og 

refleksion tilbage i egen organisation. 

 Det er fint for mig at være alene. Jeg bringer viden og indsigt med tilbage til min organisation. Ser 

det ikke som frirum, mere som et ekstra rum. 

 Jeg har ikke så stort behov for et fortrolighedsrum, men jeg synes, at jeg fik mange gode ideer, 

baseret på de andre deltageres oplevelser/kommentarer/historier m.v. 
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Hvor enig er du i følgende udsagn?  
 
Spredningsnetværket har… 
 

 
 

Hvordan vurderer du antallet af møder i Spredningsnetværket? 

 

 

Hvordan vurderer du varigheden af møder i Spredningsnetværket? 
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Hvilken form for diversitet prioriterer du højest: 

 

 

 

 

 

 

Hvad er det ideelle mødested fysisk? 

 

Kommentarer: 

 Det har været super godt, at vi er kommet rundt på forskellige arbejdspladser - ikke kun på møderne, 

men også som en del af sparringen med hinanden 

 Det er altid godt, hvis indhold og omgivelser understøtter hinanden. 
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Hvad kunne forbedre udbyttet af Spredningsnetværket? 

 

Kommentarer:  

 Jeg kan godt lide at blive overrasket og se muligheder ud fra det, andre arbejder med. 

 Jeg synes vægtningen var helt fin, dog skal der køre en runde 2 med samme deltagere kunne det 

være relevant at arbejde mere med egne innovationer ift. spredning - første runde har etableret 

relation og basisviden, nu er vi måske klar til prøve mere af og sparre på det? 

 Måske mere fælles viden (og diskussion) om forskellige innovationsformer - som afsæt for 

spredning, fx en diskussion om social innovation i forhold til skalering. 
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Hvilken værdi giver de forskellige elementer på netværksmøderne?  

 

Kommentarer: 

 Jeg har følt, at der har været rigtig godt styr på processen. Og processen i sig selv har været 

inspirerende - således er der egentlig sket en spredning af jeres proces/måde at drive netværk på. 

 Supergodt lavet - meget professionelt faciliteret. 

 For lidt fokus på medlemmernes arbejde og svingende forberedelse. Måske tematiseret 

"hjemmearbejde" kunne bidrage. 

 Jeg forstår ikke hvad der menes med oversættelse af det, der er sket på dagen. Hvem har oversat 

hvad? 

 Helt fin - specielt sparring med hinanden har vært uvurderlig! 

 Jeg synes, at balancen har været fin. Fordi vi har haft buddy-ordningen og har haft mulighed for at 

aftale ekstra møder med andre deltagere, hvis der var noget særligt, man gerne ville gå i dybden 

med sammen, har det været helt fint, at der ikke har været mere tid til sparring omkring specifikke 

individuelle problemstillinger på selve møderne. 

 Intentionerne med spørgsmålene har været gode, men det har ikke bragt meget i min hverdag. 

 1-3 spørgsmål er nødt til at blive faciliteret stramt, så man faktisk får gjort det. Jeg har ikke helt fået 

det til at virke i praksis, men jeg tror på idéen. 
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Hvordan vurderer du dit udbytte af sparringsmatch, Yammer og nye kontakter? 

 
 

Hvordan har du brugt Yammer i forbindelse med din deltagelse i Spredningsnetværket? 

 

Hvad har du brugt Yammer til? 

 
 

Kommentarer: 

 Måske inddragelse af/opsamling på møderne af de diskussioner mv. der kører på Yammer, sådan at 

koblingen mellem det fysiske og det virtuelle miljø kan fremme integrationen af de to ting? 

 Personligt har jeg det fint med at bruge et digitalt fællesskab og har brugt det flittigt, men jeg vil ikke 

savne det, hvis det ikke var der. Det er den personlige kontakt til sparring og de fysiske møder, som 

giver værdien. Yammer er nice to have i en travl hverdag og kan godt undværes ift. udbytte og 

indsats. 
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Hvad skal der til, for at du vil bruge Yammer mere aktivt? 

 
 
 
 
Hvor mange sparringsmatches har du haft?

 
 
Hvor mange sparringsmatches har du været i kontakt med?

 
 

 

Hvad har du fået ud af dine sparringsmatches? (Kommentar) 
 

 Indblik i andres hverdag. Tid til at tale mere dybdegående om nogle emner, end der er tid til på 

netværksmøderne. Inspiration til min egen hverdag. Bedre kendskab til sparingsmakker til næste 

møde - det giver god energi til selve netværksmøderne, at folk har talt sammen i mellemtiden. 

 Utroligt spændende og givtige snakke - og netværk, der er guld værd :) 

 Super fint med meget velkvalificeret dialog. Dog kunne jeg tænke mig, det var en del af 

netværksmødet, da jeg oplever det er svært at finde tid imellem. 

 Jeg synes, det har været givende og ført til opstarten af et samarbejde - men også rigtig svært at 

prioritere og "passe ind i en hverdag. Måske kunne der være plads til 2 mandsmatch på selve 

netværksmøderne med evt. kort varighed? Måske i stedet for plenum check in? 

 Endnu ikke noget. Men det har delvist været min egen skyld, da jeg ikke har fået fulgt op. 

 Fået gode perspektiver og nye spørgsmål til min egen praksis. Og mulighed for at få indblik i en 

anden(s) hverdag og udfordringer. 

 Har fået en god ide omkring en udfordring. Har arbejdet videre med ideen. 
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 Masser af faglig inspiration, konkrete værktøjer, litteratur, modeller, afklaring af egne udfordringer, 

glæden ved at dele og hjælpe andre, gode relationer, som også vil blive brugt i fremtiden. Det har 

været et stort gode, og jeg oplever, at det har været meget professionelt at mødes. 

 Lavt udbytte. De har ikke rigtigt kunnet relatere sig til mine problemstillinger. De har dog også været 

specielle. 

 En oplevelse af, hvor meget vi har til fælles trods forskellige jobs i forskellige organisationer.   

Konkrete råd og metoder. Et fortroligt og åbent rum til at tale om udfordringer med en, der ikke selv 

er en del af 'suppedasen'. 

 

Hvordan foretrækker du, at sparringsmatchet sker? 

 

 

 

Ville du være interesseret i at deltage i en fortsættelse af Spredningsnetværket? 

 
 

 

Gode ting ved Spredningsnetværket (afsluttende) 
 

 Spændende og relevante emner 

 Gode og inspirerende oplæg - både interne og eksterne 

 Gode input, god deltagelse, spændende viden i gruppen 

 Det har været et rigtig godt sted til at reflektere over egen praksis! Og så har det fået "spredning" ind 

på lystavlen. 

 At møde andre ligesindede og alligevel forskellige 

 Nye kontakter til andre offentlige organisationer 

 Indsigt i, hvor man er rundt omkring i det offentlige 

 Indblik i arbejdsform og metoder brugt i andre organisationer 

 Deltagere fra både stat, region og kommune 

 At alle deltagere har været på og delt/sparret 

 Sparringsmatchene imellem møderne - det er det allerbedste. Fordi alle tager det alvorligt og bruger 

tiden på det. 

 Sparringen mellem deltagerne på møderne. Mange er gode til at sparre og ville hinanden og dele. 
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 Et konstruktivt og ærligt rum blev hurtig etableret. 

 Facilitering med spørgsmål, der skaber transfer 

 God netværksledelse med balance mellem styring og involvering 

 Rigtig god facilitering og afveksling på dagen 

 At det er faciliteret af nogle andre, som alligevel har dybdegående forståelse for det offentlige 

innovationslandskab. 

 At det kobler sig til en present dagsorden, hvor COI's øvrige aktiviteter spiller en væsentlig rolle. 

 idéer 

 Gode mødesteder (INSP, Dansk Design Center, Roskilde Kommune etc.), god struktur på møderne 

 God back up fra COI 

 Cases - at høre om andres erfaringer 

 Stor deltagerinvolvering - de fleste har været dedikerede både i at dukke op og i at være aktive på 

møderne. 

 Høj standard i netværksdrift. God energi og kvalificeret indhold. Tak for det! 

 Jeg håber, det fortsætter, da jeg kom sent med i netværket og ikke har nået at få det fulde udbytte. 

Men det jeg fik, har givet mig lyst til meget mere. 

 

Dårlige ting ved Spredningsnetværket (afsluttende) 
 

 Flere møder i Jylland og på Fyn 

 Tid til sparring på møderne 

 Der har af og til været lidt for stram tidsstyring ift. et lidt pakket (nogen ville sige ambitiøst) program. 

Det går ud over muligheden for netværksdiskussioner. 

 Det kan blive mere fokuseret på deltagernes ønsker og aktuelle dagsordener 

 At der ikke var ikke-offentlige aktører med. Måske er jeg lidt på kant med præmissen for COI's 

arbejde, men jeg synes det er værd at overveje, om offentlig innovation kunne være "knap så 

offentlig". Hvis nu vi i stedet kaldte det "samfunds-innovation" - så ville det måske være mere oplagt 

at et innovationsspredningsnetværk også bestod af fx virksomhedsledere, NGO-direktører m.fl. der 

arbejder med innovation i dagligdagen. Min oplevelse er, at der i krydsfeltet mellem marked, 

civilsamfund og det offentlige er nogle helt andre muligheder for spredning af innovation. 

 Vi tilhører meget samme "segment" - dvs. konsulenter, der arbejder med innovation. 

 Brugerperspektiver/konkrete virksomhedsbesøg hos frontpersonalet og borgere kunne være 

interessante 

 Føler ikke rigtigt, vi blev et netværk - måske for mange deltagere 

 Kan ikke helt finde ud af, om det løbende optag har forvirret eller været ok :-) 

 Overveje én til to internater i stedet for løbende møder over året - mere mulighed for fordybelse 

 Svært at finde tid i en travl hverdag, så hjælp til forberedelse og interaktion mellem møder er godt 

 Spændende, om vi stillede netværkets kompetencer til rådighed for kommuner/institutioner med 

konkrete udfordringer, der skal løses. Det er god videndeling, når man arbejder sammen om noget 

 Yammer - en ny platform, hvor man i forvejen har mange. 

 Måske lave mindre, men mere specialiserede netværk (men så risiko for at miste pointen om 

spredning) 

 Mere tid til, at deltagerne kommer til orde på møderne - kan reflektere og udveksle ifm. oplæg 

 Mere fælles sparring omkring, hvordan vi i højere grad får det, vi tager med os fra netværket med ind 

i vores organisationer. 

 Måske skulle match ske mere pga. baggrund af fælles problemstillinger i stedet. 
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 Måske lidt længerevarende - fortætte relationerne. 

 Selvom stemningen har været god fra starten tror jeg, at det kræver mere tid, hvis vi skal nå dertil, 

hvor vi virkelig begynder at tænke spredning os imellem og intern på vores arbejdspladser ind i 

vores respektive daglige opgaveløsning. 

 
 
 
 
 

 


