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Kære SBN-koordinator.  
 
Du er tidligere varslet om den årlige temadag for Sund By Netværkets repræsentantskab,  
torsdag den 7. november kl 10-16 i KL-huset (1. sal, 1.01-1.03), og nu er dagens program klar.  
 
Som du sikkert ved mødes Sund By Netværkets repræsentantskab to gange årligt, dels til det årlige 
repræsentantskabsmøde, og som nu til den årlige temadag, hvor vi har fokus på koordinatorrollen og -opgaverne.  
Målet med temadagen er inspiration, input og ideer til koordinator-arbejdet ”hjemme”. Og at opdatere/drøfte 
med Jer aktuel viden om Sund By Netværkets strategi, ambitioner og retning.  
 
På temadagen har vi derfor to emner:   

 Drøftelse af strategisk retning for Sund By Netværket – oplæg ved Peter Holm Vilstrup, netværkets 
formand 

 Just do it – kort og præcist! Innovative metoder til at formidle muligheder i Sund By Netværket for dine 
kollegaer/chefer.  

 
Dagen byder på enkle, nye værktøjer, som vil hjælpe dig til som koordinator at formidle din viden om og 
aktiviteter i Sund By Netværket til nære kollegaer eller chefer, samt til andre forvaltninger.  Med nogle helt enkle 
og anvendelige værktøjer, bliver du i stand til at fokusere dit mål, og til at afdække det egentlige behov hos 
brugerne. Værktøjerne vil hjælpe dig til at kunne formidle dit budskab kort og præcist, og dermed til at indfri de 
andres behov for viden.  
Ole Mølgaard, fra Blå Himmel, vil guide os igennem dagen, som i høj grad bygger på de gode erfaringer vi har fra 
Netværk for innovationsagenter. Dagen vil således også være en god mulighed for at få del af erfaringerne fra 
projektet, og udbrede værktøjerne til andre fora i Sund By Netværket  
 
Tilmelding finder sted via arrangementet i kalenderen.  
 
Husk i øvrigt, at du stadig kan finde oplæggene fra sidste års temadag, hvor vi talte om at netværke, i kalenderen 
under afholdte arrangementer (Susie Lynges oplæg fra 2012)  
 
Program 
 
kl. 9.30   Morgenkaffe og brød 
 
kl. 10  Velkommen og nyt fra bestyrelsen v/ formanden 
  Om strategi og retning med tid til spørgsmål og kommentar 
 
kl. 11  PAUSE  
 
kl. 11.15 Just do it – kort og præcist!  

Del I: Introduktion til værktøjerne 
Nye ideer og muligheder skabes i hverdagen, og ofte i samspil med andre, fx kollegaer. Det 
kræver fokus at udnytte mulighederne og nogle effektive værktøjer at kunne komme igennem 
med sine ideer. En væsentlig del af arbejdet som koordinator består i at formidle viden, 
aktiviteter og muligheder i egen kommune/region til nære kollegaer/chefer, og ikke mindst på 
tværs i andre forvaltninger. Bliv skarp til at formidle kort og præcist med målrettede budskaber, 
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og indfri de andres behov for viden.  
v/ Ole Målgaard, Blå Himmel 

 
kl. 12.15 FROKOST 
 
kl. 13 Just do it – kort og præcist!  

Del II: Hvad var erfaringerne fra innovationsforløbet 
 

kl. 14.30.  KAFFEPAUSE  
 
kl. 14.45 Just do it – kort og præcist! 

Del III: Vi prøver værktøjerne 
 

kl. 15.50 Afrunding & tak for i dag 
 
 


