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Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket 

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER 



PROGRAM 
Kl.10.00 – 11.00                    Velkommen til Netværk for fællesskabsagenter 

Velkomst og dagens program 

Introduktion til projektet – og hvad er netværksagenter?  

Egne overvejelser vedrørende  arbejdet med fællesskabsagenter  

  

Kl.11.00 – 12.00                    Fra problemer til muligheder 

Oplæg om opmærksomheder ved indtagelse af ressourcemindset  

Fra rettighedssprog til bidragssprog – om at kommunikere i et bidragssprog og dermed skabe engagement 

  

Kl.12.00 – 12.45                    Frokost  

  

Kl.12.45 – 14.00                    Relationsopbygning – og om at spotte passion 

Hvorfor er relationer og passioner vigtige? 

Kontaktetablering og undersøgelser i praksis 

Undersøgelse af benspænd og muligheder i egen praksis – organisatorisk og personligt 

  

Kl.14.15 – 15.45                   Handleplaner – når vi ikke hvad hvad der skal ske… 

Oplæg om betydning af visioner og ressourcer som afsæt for arbejdet med fælleskabsagenter og andre samarbejdspartnere 

Afdækning af lokale visioner og ressourcer – fra vision til handling 

  

Kl.15.45 – 16.00                    Herfra og videre 

Afrunding af dagen og konkretisering af egne næste skridt 

 

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 



I modsætning til mange konventionelle tilgange, arbejder vi med FA-

projektet uden foruddefinerede mål – andet end opgaven i at opdage 

hvordan vi kan forbedre den måde borgere forbinder sig til 

muligheder/tilbud på Sundhedsområdet  



JACQUELINE ALBERS THOMASEN 

”Modern education is premised strongly on materialistic values. It is vital 

that when educating our children’s brains that we do not neglect to educate 

their hearts, a key element of which has to be the nurturing of our 

compassionate nature”.                                                                                                                     

Dalai Lama 

 



OPTAGETHEDER 

• Jeg hedder….og kommer fra…..kommune 

• Hvad blev du optaget af i novellen af Jann Sonnergaard? 

• Hvordan inspirerer dig dig i dit konsulentarbejde – særligt ift Netværk for 

fællesskabsagenter? 
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“Vi er faktisk holdt op med at bruge ordet ”frivillighed”, fordi vi ser den situation, at vi 

engagerer os, som naturtilstanden. Derfor ser vi ikke borgerens engagement som noget, vi 

har brug for, fordi pengene ikke slår til. Nej, vi ser borgernes engagement som en stærk 

livskvalitet. Vi har alle sammen brug for at hjælpe til, at være en del af fællesskaber – på 

måder, hvor det er meningsfuldt og nyttegivende. Skoleområdet er et godt eksempel. Når det 

er vigtigt, at forældrene engagerer sig og gør en indsats, er det, fordi det giver meningsfyldt 

samvær, og det påvirker også mentaliteten hos børnene. Når man taler om frivillige, er man 

stadig i kommunen 2.0. I kommunen 3.0 er det altså et andet udgangspunkt.”  

Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg kommune 

www.ressourcedanmark.dk 

ET FORÆLDET ORD 
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ADVARSEL:  

 

• UNDGÅ POLYFILLALØSNINGER 

• Polyfilla er en spartelmasse, der bruges til at udfylde huller og sprækker. I en 

velfærdsammenhæng er polyfilla-tænkning, når vi uden videre forsøger at erstatte én 

velfærdsressource med en anden – hvis for eksempel frivillig arbejdskraft i forholdet 1:1 

overtager opgaver, som offentlige medarbejdere tidligere har løst. Det kan i få tilfælde 

lykkes. I langt de fleste tilfælde skal opgaven defineres på ny – af dem, som skal være 

med til at løse den.  

 

www.ressourcedanmarkd.k 

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 



RESSOURCEFOKUSERET TILGANG  
 

 

 

”Hvordan kan vi bruge de aktiver/ressourcer der er til at skabe den 

hverdag/de liv vi håber på?” 

 

Aktiver kan være – sociale, kulturelle og materielle. Og de kan være 

primære, sekundære og potentielle. 

 

Mål – at skabe bedre balance mellem at give god service og 

opbygge fællesskaber/lokalsamfund 
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• ”I stedet for at bundte handicappede i diagnoser og slå dem ned med omsorg tror vi på, at 

mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i, 

rigere, gladere og mere inspirerende. Alle kan noget.”  

Mikkel Holmbäck, adm. direktør i TV-Glad Fonden  
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BORGEREN FRA KLIENT TIL PRODUCENT 

• I arbejdet med fællesskabsagenter kommer løsninger fra borgere 

og lokalsamfund, og ikke fra professionelle/specialister 

• Hvad kræver det af jer som konsulenter? 

 

• Hvis man vælger at betragte borgere som havende ressourcer 

eller som ressourcer, så skal man også handle derefter. Det vil 

sige, at give dem mulighed for at være aktive 

• Hvordan får vi menneske til at aspirere? At gå fra at 

opfylde deres behov, til at tænde deres aspiration? 

 

• Hvordan sikrer vi en balance mellem behov og styrker/aktiver? 
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SAMTIDIGHEDSPRINCIPPET 

     Fysikeren Werner von Heisenberg viste i 1920’erne hvordan det ikke 

er muligt at observere verden uden samtidigt at ændre den. Når vi for 

eksempel sætter et termometer i et glas vand, så måler vi ikke bare 

temperaturen i vandet, så ændrer vi også vandets temperatur.  
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VI ER MEDKONSTRUERENDE AF 

VIRKELIGHEDEN 

Rosenthal-effekten: 

- antyder at de forventninger vi møder andre med, er med til at gøre dem til 

det de er. 
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                 HELIOTROPI 

    

 

 Mennesker, sociale systemer og organisationer: 

 

• Motiveres bedst til nytænkning og forandring når de mødes af 

anerkendelse og påskønnelse 

• Har en næsten automatisk tendens til at udvikle sig i retning af 

de mest lovende og positive fremtidsbilleder 
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Ressource/værditænkning 

(Sociale systemer) 

 

Udforske emner når det går bedst 

 

 

Identificere faktorer der skaber succes 

 

 

Forestille sig det ideelle 

 

 

Identificere første skridt 

 

 

 

Problemløsning/mangeltænkning 

(Fysiske systemer ) 

 

Analysere problemet 

 

 

Finde årsagen  

 

 

Identificere løsning 

 

 

Implementere løsning 
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FORGRENINGSPUNKTER I KOMMUNIKATIONEN 
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HVORDAN HJÆLPER MAN BEDST? 
     

 

    ”Lad mig hjælpe dig op af vandet så du ikke bliver drukner” sagde den venlige abe, da den 
løftede fisken op af floden og forsigtigt lagde den på en gren.”   

JACQUELINE ALBERS THOMASEN 



ARBEJDSSPØRGSMÅL  

 

• Hvor er jeres organisation god til at se ressourcer – og sætte dem i spil?  

• Hvor kunne jeres organisation blive bedre til at se ressourcer – og sætte dem i spil? 

• Hvad kan du/I konkret gøre for at understøtte dette sker? 

 

• Hvornår/i hvilken sammenhæng har du/I sidst hørt om 

borgere/brugere/kunder/samarbejdspartnere, som ville bidrage med ”noget” til dig/din 

organisation? Hvad skete der?  

• Hvornår har du/I sidst hørt om borgere/brugere/kunder/samarbejdspartnere, som ville 

have dig/din organisation til at bidrage med ”noget”? Hvad skete der? 

 

• Hvilke fremadrettede opmærksomheder har disse snakke givet jer?  
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Billeder af Joey L. 



 
ARBEJDET MED VELFÆRD ER IKKE LÆNGERE ET 

SPØRGSMÅL OM AT FORBINDE IN – OG OUT-PUT 

”At man indimellem bliver nødt til at opføre sig som 

et ordentligt menneske”  

Jann Sonnergaard 



POSITIVE FØLELSER – HVAD ER DE GODT FOR? 
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I ARBEJDET MED FA ER DET VÆSENTLIGT AT MESTRE EN 

LANG RÆKKE DIALOGISKE KOMPETENCER! 
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      FORSKELLIGE TYPER AF SAMTALER 

Spørgsmål 

Redskab 

Svar 

Magtbaseret ”Magtfri” 
Relation 

Instruktion 

Rådgivning 

Vejledning 

Mentoring 

Supervision 
Coaching 

Mediation 
Dialog 

Inspiration fra: R. Stelter: Coaching – læring og udvikling 

  

Diskussion 
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NØGLEORD ER ”BETYDNINGSBÆRENDE” ORD – ORD SOM 

”STIKKER OP” I SAMTALEN.  

 

NØGLEORD FUNGERER SOM ”NØGLE” TIL EN DØR, DER ÅBNER 

FOR LOGIKKEN (VIGTIGE BETYDNINGER) HOS DEN ANDEN  
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                     OPVARMNINGSØVELSE 

               OPSUMMERING OG PRIORITERING  

 
Foretag et nysgerrigt interview udelukkende ved brug af nøgleord:  

 

Interviewer til fokusperson: 

• Fortæl lidt om hvad du især er optaget af for tiden! 

Interviewer:  

• Opsumme ́r det du har hørt, og spørg fokuspersonen hvad vedkommende har lyst til at tale 

videre om. Fortsæt samtalen pa ̊ denne måde. 

Efter samtalen:  

• Tal om, hvilken effekt brugen af opsummeringer og prioriteringer havde for fokuspersonen og 

for interviewer! 
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DEN ORGANISATORISKE KNAGERÆKKE 

• Missionen (”Fundamentet - hvorfor er vi her?”) 

• Værdigrundlaget (”Omdrejningspunktet for måden vi agerer”) 

• Visionen (”Pejlemærke/ledestjerne - hvad vil vi?”) 

• Målene (”Hvad skal der gøres for at opfylde visionen?”) 

• Strategien (”Hvordan og hvornår - for at realisere målene?”) 

• Organiseringen (”Hvordan sammenkobler vi delene til en helhed?”) 

• Kompetencefordelingen/faglighed (”Hvem kan gøre hvad?”) 

 



SAMTALER OM ARBEJDET MED 

FÆLLESSKABSAGENTER – HERUNDER 

VISIONER 
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”Fokuskommune” 

• Fortæl om jeres tanker om arbejdet  med fællesskabsagenter.  

• Hvordan forestiller jer det arbejdet med FA i jeres kommune? – og hvem ser I som 
samarbejdspartnere? – hvem i øvrigt? 

• Hvad er visionen for jeres arbejde? 

• Hvad har I allerede gjort? – Og hvad er de næste skridt? 

• Hvad er I særligt blevet opmærksomme på i løbet af dagen i dag? 

• Hvad betyder det for næste skridt? 

”Lyttekommune” 

• Hvad bliver I særligt inspirerede af, når I hører om tankerne i x-kommune? 

• Hvordan kan  denne inspiration indgå i jeres arbejde? 

• Hvad er jeres bedste råd til det fremadrettede arbejde i x-kommune? 

 



DIN INDSATS ER VIGTIG 
 

Hvad har du særligt hæftet dig ved i 

dag? 

1. Hvad skal du fortsætte 

med at gøre? 

2. Hvad skal du begynde at 

gøre? 

3. Hvad skal du stoppe med 

at gøre? 
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