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Netværk for fællesskabsagenter 2015 
 

Ny velfærd – Nye evalueringsmetoder  
 
Aktivistisk samskabende velfærd – hvordan evalueres sådan en størrelse? Evaluering som løbende 
justering og udvikling af nye evalueringsmetoder er omdrejningspunktet for de to dage i forløbet af 
Netværk for fællesskabsagenter ver. 2.0. Som deltagere og undervisere vil vi sammen udforske metoder 
til evaluering af sundhedsarbejde, der rækker ud over den formelle organisation og den fortid der lige 
har været og ind i den fremtid, der er lige ved at opstå NU.   
 
Dagene indgår som del af et forskningsprojekt om nye evalueringsmetoder ”New Movement – Ledelse 
af ny velfærd”, hvor evaluering bliver et spørgsmål om at kunne tænke innovation som trinvise sociale 
bevægelser i praksis, der skaber noget nyt. På dag 1 arbejder vi med mapping, løbende evaluering af 
aktiviteter, der skaber aktiviteter, logbøger o.a. Det er teknikker, der kan gribe det der var, det nye og 
det næste.  
 
OBS! Inden kursusdagen vil vi bede dig læse din kommunes politik på det område du arbejder med – 
hvad er visionen? Du skal kende visionen for at kunne argumentere ud fra den overfor din leder og 
lokalpolitikere. 
 
Undervisere er Christa Breum Amhøj og Jacqueline Albers Thomasen 
 

 
Kl.10.00 – 11.00                    Velkommen - igen 

 Dagens program 

 Den levende by – der rækker ud over byens grænser og ind i 
fællesskabet 

o Kortlægning af FA-byen – mapping som metode 
 

Kl.11.00 – 12.30                    Indikatorer på effekter 
 Evalueringer - traditioner og trends v. Christa 

 Inspirationer fra udvikling af byrum i Herlev Kommune 
(fællesskaber på tværs) 

 Affekter/effekter der taler ind og ud af i den formelle 
organisation 

o Udarbejdelse af 3 indikatorer til effektmåling 
 

Kl.12.30 – 13.15                    Frokost  
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Kl.13.15 – 14.45                    ”Som når man bygger et hus” - metodeudvikling 
 Logbøger og sociale medier som metode til at opbygge nye 

muligheder i forhold til lokale problemstillinger 

 Løbende evaluering, der i sig selv skaber nye muligheder  

 Dokumentering– beskrivelse af begivenheder der skaber en 
ny effekt 

 Kreativ, skabende og inddragende evaluering, der bygger 
bro mellem politiske visioner og lokale praksisser  
 

Kl.14.45 – 15.15                   Samskabelse – evaluering som løbende proces 
 Inspirationer og dokumentering 

 

Kl.15.15 – 15.30                    Eksperimenter i perioden til evalueringsdag 2 
 Opgaver til dag 2 

 Tak for i dag! 
 
 

 


