
 

 

 

Detaljeret tidsplan til forløbet Netværk for fællesskabsagenter: På kanten af det offentlige – samskabelse 

og aktivt medborgerskab som middel til at fremme lighed i sundhed 

Forløbets varighed: februar 2014 til december 2014. 

Projektets størrelse: 20 kommuner kan deltage. Fra hver kommune deltager én leder/chef (ansvarsområde 

fx sundhed, social, familie), to konsulenter (heraf skal min. én sidde i det område hvor indsatsen skal foregå 

eller have tæt kontakt). Desuden er det målet, at hver kommune i udpeger fem Community Champions/ 

fællesskabsagenter. Det vil være en idé at kommunen inddrager en frivillighedskoordinator i at udpege de 

frivillige. Konsulent i Sund By sekretariatet Jacqueline Albers er tilknyttet forløbet.  

Hvornår Hvad Hvorfor 

25. feb. 2014  
KL-huset, København 

Lederdag 
Ledelse af velfærd – ledelse af medarbejdere 
der arbejder med frivillige  

Projekt kick off 
Introdag om New Public Governance  

3. marts 2014  
KL-huset, København 

1. kursusdag for medarbejdere  
Hvordan samarbejder man i kommunen med 
frivillige? 

Projekt kick off 
Introdag om New Public Governance 

Marts 2014 Hjemmearbejde  Projektdeltagerne holder fokus på projektet 

9.-10. april 2014 
Mødecenter Odense, 
Buchwaldsgade 48, Odense 
C 

2.+3. kursusdag for medarbejdere 
For medarbejdere: Intro til Netværk for 
fællesskabsagenter  
Community Champion metoden og 
planlægning af kommunens egen proces med 
fællesskabsagenterne 

Metode og erfaringer fra England om 
Community Champions 
Netværkssparring 

April – maj 2014 Hjemmearbejde  Arbejde med Community Champion 
metoden. Udnævne fem fællesskabsagenter 
i hver projektkommune 

14. maj 2014  
KL-huset, København 

Lederdag 
Kompetencer og lederudfordringer i arbejdet 
med fællesskabsagenterne 

Netværkssparring 

20. maj 2014 
KL-huset, København 

4. kursusdag for medarbejdere 
Projekternes fremdrift. Udfordringer og 
muligheder i samarbejdet med 
fællesskabsagenterne 

Netværkssparring 

I den mellemliggende 
periode holdes momentum 
på projektet 

Hjemmearbejde  Sikre projektets fremdrift – vise muligheder 
og skabe arenaer for de frivillige til at 
udfylde  

Øst: 10. sept. 2014 
Kulturstationen Vanløse, 
Kvansalen.  
Vest: 11. sept. 2014 
KUC, Kolding 

Netværksmøde 
Første netværksmøde med 
fællesskabsagenter og medarbejdere 
Afholdes i hhv. øst og vest  

Fælles kompetence udvikling og fortsat 
fremdrift i projektet 

Sept. – okt. 2014 Hjemmearbejde Hvordan går samarbejdet – hvordan kan der 
komme flere fællesskabsagenter til? 
Hvad oplever fællesskabsagenterne? 

21. okt. 2014 
KL-huset, København 

Netværksmøde 
Andet netværksmøde for kommunens 
medarbejdere 

Vidensdeling og evaluering  

4. dec. 2014 Afsluttende konference Vidensdeling med resten af netværket 
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