Interview- og samtaleguide
På det regionale naturfagskoordinatormøde bliver en
naturfagskoordinator kort interviewet om sit regionale netværk.
Herunder findes spørgsmålskategorierne, som kan bruges som
“lytteværktøj” under interviewet på mødet. I den efterfølgende
gruppedrøftelse om “dit kommunale netværk” kan den tjene som
inspiration og struktur for samtalen.
Forslag til spørgsmålskategorier
Kategori

Forslag til spørgsmål

Fakta om
netværket

Hvad er netværkets navn?
Hvem deltager i netværket?
Hvem er netværkets ejer?
Hvem sponsorerer netværket?
Hvilke ressourcer er der sat af til netværkets arbejde - og
hvem har sat ressourcerne af?
Hvem leder netværket?
Hvem faciliterer netværket?

Omdrejningspunkt

Hvad er formålet med netværket?
Hvilke mål arbejder netværket med i år?
Hvilket indhold arbejder netværket med?
Hvilken værdi har netværket for deltagerne? Og for
deltagernes institutioner?
Hvilken værdi har netværket for kommunen?
Er det andre, der har værdi af netværket - hvem og
hvilken værdi?

Arbejdsform og
organisering

Hvordan er netværket organiseret?
Hvordan faciliteres aktiviteterne?
Hvilke aktiviteter tillægges særlig værdi?
Er netværket permanent eller midlertidigt?
Hvordan træffer netværket beslutninger - og hvilket
mandat har netværket til at handle på beslutningerne?
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Netværkskontrakt

Hvordan er netværkskontrakten blevet til - hvem har fx
bidraget til at skrive den, og hvem er den godkendt af?
Hvordan arbejdes der med netværkskontrakten med
deltagerne?
Hvilken rolle spiller netværkskontrakten for deltagerne?
Og for sponsor, ejer, netværksleder og -facilitator?

Evaluering

Hvad evalueres der på i netværket (fx formål, mål,
konkrete aktiviteter, deltagere/deltagelse, andet)?
Hvordan evalueres netværkets arbejde?
Hvor ofte evalueres der i netværket?
Hvem drøfter resultaterne af evalueringen, og hvad giver
disse drøftelser anledning til?

Kommunikation

Hvordan kommunikeres der mellem leder/facilitator og
netværket?
Hvordan kommunikerer netværkets deltagere med
hinanden?
Hvordan kommunikeres der om netværket?

Håb/ønsker

Hvad er dit håb for netværket på kort sigt? På langt sigt?
Hvordan er dit håb foreneligt med sponsors? Ejers?
Andres?
Hvordan kan deltagerne give udtryk for deres ønsker for
udvikling i netværket?
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