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1) OPSAMLING: Teamets vurdering af UR’s workshop 2, 12.6.18 

 

 

a To af workshoppens mål var: 

 

1) at øve metode til at få sammenhæng mellem ønskede virkninger, mål og aktiviteter 

en naturfagsstrategi, 

2) at give rum for feedback på “presserende udfordringer” i strategiudviklingen, 

 

Vurder for hvert mål følgende udsagn på en skala fra 1(slet ikke) til 5(helt enig) ved at 

sætte ring om et tal: ( Antal svar angivet med røde tal ) 

 

“Vi nåede målet!” 

 

Vedr. mål 1):   Slet ikke    1         21       32          45          54    Helt enig 

Vedr. mål 2):   Slet ikke    1         2         33          47          52    Helt enig 

 

Evt. kommentarer: 

 

Vedr. Mål 1)  

● Forstås på den måde, at jeg er blevet bekendt med en metode. 

● Kunne have brugt en smule mere tid. Ville gerne have set eksemplariske forløb. 

● Gerne mere tid til øvelse, samt tydeligere afgrænsning af fokusområde for øvelse. 

 

Vedr. Mål 2)  

● Ikke alt var lige relevant. Vores eget var rigtig godt 

● Positivt - noget at tage med sig. 

 

 

b Hvad er det mest værdifulde udbytte, I tager med jer hjem fra workshoppen?  

 

● Indsatsteori. 

● Formål -> virkning proces. 

● Et godt metodisk værktøj samt god faglig sparring. 

● Værdifuld metode til at blive skarpere på både form og indhold i en strategi. 

● Indsatsteorien som udgangspunkt for det videre arbejde. 

● Tale med ligesindede - Feedback. 

● Måder for, hvordan vi tilgår forvaltningen. 

● Mål <-> virkning. Super godt! 

● Indsigt i indsatsteorien - Godt redskab + meget brugbart. 

● Inspiration til evalueringskultur, proces/metode, indsatsteori, aktiviteter/mål. 

● Indsatsteorien som proces og dialogværktøj. 

● God metode. God inspiration, også uformelt. 
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c Hvad kunne have bidraget til at øge jeres udbytte af workshoppen? 

 

● Måske kunne vi på forhånd have reflekteret over nuværende “presserende 

opgaver”, så de afsluttende workshops var mere målrettede. 

● At være længere i processen. 

● Lidt mere tid til at grave i egne kommunale strategi. Evt. med en opponentgruppe. 

● Stadig flere konkrete eksempler. 

● Mere for- og hjemmearbejde med hensyn til at arbejde med indsatsteori. 

● At vi nåede flere oplæg igennem. Vores oplæg blev ikke nået. 

● Arbejde med, hvad der kan begejstre politikere. 

● Start tidligere på dagen. Intro var lidt “haletung” - Vil gerne i gang tidligt.  

Alle kunne nævne en ting fra praksis, som der var forandring på siden sidst - en 

slags “Check in” -  det ville “kitte” os sammen. 

● Mere vidensdeling om proces, strategi og taktik fra ur-deltagernes arbejde i 

hjem-kommunerne. 

 

 

 

2)  Behov og ideer til næste workshop den 30.8.18? Brug evt. bagside 

● Arbejde med, hvad der kan begejstre politikere 

 

 

 

 

Skriv gerne jeres kommunes navn:  

Teams fra følgende kommuner bidrog til ovenstående: Vejle, Skive, Kalundborg, 

Høje Taastrup, Halsnæs, Odsherred, Sorø, Dragør, Fredericia, Furesø og Kolding  

(11 ud af 11 deltagende) 

Vend! 
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