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Netværk for fællesskabsagenter 2015 
 

Program for “Evalueringsdag 2”  
 
Det overordnede tema for de to evalueringsdage er “Evaluering som løbende justering - udvikling af nye 
evalueringsmetoder”. 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 mindre forskningsprojekt om nye 
evalueringsmetoder, hvor evaluering bliver et spørgsmål om at kunne tænke innovation som trinvise 
sociale bevægelser i praksis, der skaber noget nyt. På dag 2 går vi dybere ind i metodeudviklingen og 
undersøger de bevægelser, der er blevet skabt i jeres evalueringspraksis, og derfra skaber vi sammen 
grobund for videre skridt i evalueringsarbejdet. 
 
OBS! Vær opmærksom på at der er en lille forberedelse til dagen, der beskrives på side 2.  
 
Undervisere er Christa Breum Amhøj og Jacqueline Albers Thomasen. 
 

 
Kl.10.00 – 11.00                    Velkommen - igen 

 Dagens program 

 Vi tjekker ind i ”Den levende by” og tilføjer nye bevægelser 

 Opsummering på metoder og tilgange fra sidst - v. Christa 
og Jacqueline 
 

Kl.11.00 – 12.30                    At være nyskabende evalueringsansvarlig 
 Hvordan kan man være evalueringsansvarlig, når vi sammen 

og løbende skaber udvikling? 
o Hvad gør det ved din rolle? 
o Bevægelser og skiftende perspektiver 

 

Kl.12.30 – 13.15                    Frokost  
 

Kl.13.15 – 15.15                    ”Som når man bygger et hus” – metodeudvikling version 2.0 
 Genrefortællinger om  evalueringssituation 

o Metoder til fortællinger og affekter 
o Perspektiver og muligheder 

 

 Samskabelse – evalueringsmetodeudvikling som løbende 
proces 
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o Det gode samskabende evalueringsmøde, der skaber 
viden ud over den vi har 

o Inspirationer og metoder 
 

Kl.15.15 – 15.30                    Eksperimenter i fremtiden 
 Perspektiver på den samskabende evalueringsansvarlige 

 Tak for i dag! 
 
 

VIGTIGT! Forberedelse til dagen 
 

1) Medbring et billede der kan symbolisere noget du/I har lavet siden sidst ifm evaluering. Det 
kan eksempelvis været noget der har berørt dig/jer eller noget andre.  
 

 
2) Skab en fortælling om en evalueringssituation, der lægger sig indenfor en (i kommunalt regi) 

alternativ genre. I skal vælge en genre f.eks. digt, krimi, tragedie, komedie, socialrealistisk 
skønlitteratur, børnebog - U name it - og indenfor den skal I skrive en beretning på ca. 12 -25 
linjer (gerne mere hvis det skal til) om en situation, fra jeres virke som evalueringsansvarlige, 
og som I har oplevet som vanskelig. 


