
 

 

 

Program for Koordinatordagene 2017 

23. og 24. november på Skarrildhus, Herning 

Dag 1: Det at være et netværk – hvordan styrker vi vores videndeling og samarbejdet? 

Kl. 11:00 Velkomst og nyt fra Sund By Netværket  

Kl. 11:30 Hvornår skaber netværk værdi - og for hvem? Oplæg v/ Christian Waldstrøm.     
Christian Waldstrøm har siden 2000 beskæftiget sig indgående med netværk i mange afskygninger og er i dag en 

af de førende danske forskere og rådgivere inden for organisatoriske netværk og netværksanalyse. Han er lektor 

på Aarhus Universitet og er kåret som årets underviser og har modtaget flere priser for sin forskning. Han er 

desuden forfatter til flere bøger, herunder 'Ledelse af Netværk', 'Corporate Networking' og ’Netværksanalyse – en 

introduktion’.  

Kl. 13:00 Frokost 

Kl. 14:00 Opsamling fra formiddagen og oplæg til workshop v/ Christian Waldstrøm 

Kl. 14:30 Workshop på baggrund af Christian Waldstrøms oplæg  
Christian tager udgangspunkt i konkrete kommunale cases 

Kl. 15:00 Opsamling v/ Christian Waldstrøm - herunder næste skridt og “hvad gør vi i praksis?” 
 
Kl. 15:10 Kaffe og kage 

Kl. 15:30 Tid til videndeling og netværk (første runde)  
 Fælles speeddating, hvor koordinatorerne deler medbragte cases på 1. min. 

Kl. 16:30  Walk and talk  

Kl. 17:00 Opsamling og tak for i dag  

Kl. 19:00 Middag  

 

Dag 2: Fokus på styrket faglighed  

Kl. 08:30 Godmorgen og intro til dagen v/ formand Otto Ohrt 

Kl. 08:40 Strategisk indspark 2018 fra bestyrelsen v. Otto Ohrt 

o Oplæg v. formanden på baggrund af bestyrelsesseminar 
o Fælles strategisk drøftelse og indspark fra koordinatorer 

Kl. 09:40 Pause       
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Kl. 10:00 Fokus på "Styrket faglighed", et af de strategiske pejlemærker i Sund By Netværkets 

strategi 2017-2020. 

Om styrket faglighed i kommunen v/formandskabet i temagruppen Dokumentation 

og evaluering, Ruth Kjær, Aarhus Kommune og Louise Nicolaisen, Herning Kommune.  

Om projekt Sunde Borgere fra kommune til kommune og den fælles vidensskabelon 

v/ Simon og Louise 

Kl. 10:30 Work shop om Sunde Borgeres vidensskabelon v/ Sigurd og Louise  

Kl. 11:30 Tid til netværk (anden runde) 

Kl. 12:00 Opsamling og tak for denne gang 

Kl. 12:15 Tak for i år og frokost to go' 

 

 


