ENGAGEMANGSGUIDER 2012/2013
Nätverksträff 3
En sammanfattning
_____________________________________________________________
Den tredje nätverksträffen 2013 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 7-8 mars på Intercult i Stockholm. 26
personer var med på nätverksträffen och de representerade 18 olika organisationer (inklusive Riksteatern och
Ungdomsstyrelsen). Mer info om projektet finns på http://engagemangsguider.riksteatern.se.
Nätverksträffen började med häng med gott fika från Kryddan i köket. De första passen för denna nätverksträff var information
från Ungdomsstyrelsen. Då berättade Barbro Kristiansson och Ammar Makboul om delrapportering och kommande ansökningar
och annat matnyttig info från myndigheten. Sedan var det dags för lunch och därefter höll Charly Wassberg Borbos en
workshop i social redovisning. Charly beskrev hur den sociala redovisningen kan vara ett bra komplement till den ekonomiska
och det där kan ges möjlighet att redovisa kvalitéer i ett projekt som annars inte kommer fram. Under dagens sista
programpunkt diskuterade deltagarna i smågrupper de framgångsfaktorer och utmaningar i projekten sett hittills. Dagen
avslutades sedan med middag på Kho Phangan. Dag två leddes av Maja Frankel från Frankel & Friends på temat utvärdering och
hållbara projekt. Korta föredrag varvades med workshops och deltagarna fick bland annat göra utforska olika
utvärderingsmetoder, göra feedbackövningar och dela erfarenheter. Alla deltagare fick också i slutet av dagen ett kompendium
om hållbara projekt och dynamisk projektledning. Det innehöll allt det som deltagarna arbetat med denna och förra
nätverksträffen, och lite till. Dagen avslutades som vanligt med gott fika och en utvärdering av träffen.
Utvärdering
Efter nätverksträffen gjordes en skriftlig utvärdering som besvarades av 86% av deltagarna. Några av de kommentarer som
lämnades av deltagarna finner du nedan:
-

Ca 89% tyckte att lokalerna på Intercult var bra eller mycket bra.

-

100 % tyckte att fikat från cateringfirman Kryddan i köket var mycket bra.

-

100 % tyckte att lunchen cateringfirman Kryddan i köket var bra eller mycket bra.

-

90 % tyckte att middagen på Kho Phangan var bra eller mycket bra.
Ca 89 % tyckte att boendet på Scandic Malmen var bra eller mycket bra.
Ca 84% tyckte att informationen innan träffen var bra eller mycket bra.

-

100 % tyckte att schemaupplägget för träffen var bra eller mycket bra.

-

Några av höjdpunkterna från dag 1 som nämndes var:

Lite kallt men mysigt. Bra att lägga pengarna på annat än dyr lokal och bra att vara på samma ställe flera gånger.
Fantastiskt, lyxigt och trevlig kock.

Allt va gott och det fanns bra med alternativ.

Infon var bra och tydlig men den detaljerade infon kunde kommit tidigare än en vecka innan. Några fick informationen sent
vidarebefordrad från sin organisation.
Bra innehåll och längd på pass och pauser.

Mat och fika
Social redovisning
Att få ansikten på Barbro och Ammar från Ungdomsstyrelsen.
Att få höra de andra engagemangsguiderna prata om sina projekt.
Bra med social redovisning. Detta ska vi tillsammans i projektet arbeta med.
Utmaningar och framgångsfaktorer och info från Ungdomsstyrelsen
Framgångsfaktorer och utmaningar
http://engagemangsguider.riksteatern.se

Träffa nya människor
Diskussionen och tipsen av Maja.
Intressanta diskussioner
Utbyte av utmaningar och framgångsfaktorer
Tydlig info om slutrapport/rapport/delrapport och ansökan från Ungdomsstyrelsen
Info och exempel på redovisning
Bra summering av social redovisning
Att få alla regler ang. ansökan/delrapport utredda
-

Några av bottennappen från dag 1 som nämndes var:

-

Ca 94 % tyckte att passet om social redovisning kändes relevant eller mycket relevant.

-

Ca 83 % tyckte att passen med information från Ungdomsstyrelsen var relevanta eller mycket relevanta.

-

Från passen om framgångsfaktorer och utmaningar så tog deltagarna bl.a. med sig:

-

Från diskussionspasset om jämställdhet saknade deltagarna bl.a.:

-

Ca 93 % tyckte att workshopen ”utvärdering av pågående projekt” var relevant eller mycket relevant.

-

Från workshopen ”åtgärdsplan för hållbara projekt” så tog deltagarna bl.a. med sig:

Infon från Ungdomsstyrelsen var inte så relevant för mig.
Kanske kunde slutat dagen med mer energi.
För lite grupparbeten
För lite prat med varandra
Kallt
Social redovisning blev lite för mycket redovisning och lite för lite co-creation
Att få reda på den förändrade fördelningen (olika potter) av bidraget från Ungdomsstyrelsen
Blev inspirerad och är nöjd med den tydliga infon.

Bra att förstå hur de tänker och jobbar. Det rätade ut en hel del frågetecken.

Att det är viktigt att göra det.
Verktyget och att vi tillsammans ska arbeta med social redovisning
Bra diskussion
Anteckningar
Alla andras framgångsfaktorer
En bra överblick över vårt och andras projekt
Vikten av att att formulera vad som gör något till en framgång
Utbyte av erfarenheter
Att alla projekt som närvarade tycks befinna sig i en liknande situation vad gäller utmaningar. Då kunde det vara bra att träffas
och utbyta erfarenheter och idéer oftare.
Input från projekt jag inte tidigare kommit i kontakt med.
Intressanta diskussioner
Materialet
Tid
Svårt att förstå ren konkret vad vi skulle skriva. Blev mest en diskussion istället för att komma på saker att skriva ned.
Konrektion
Sjukt inspirerande och bra att bli påmind om vikten av att utvärdera projekt innan de är slut.

Att regelbundet reflektera över det.
Halvtidsutvärderingen samt de andra metoderna som har en strategi för att reflektera, kritisera det egna arbetet för att se
om man tappat något på vägen.
Bra verktyg
Självkritiken
Lärorikt material och fantastiska tips från kloka deltagare.
Det konkreta materialet och boken om dynamiska projekt
Allt
http://engagemangsguider.riksteatern.se

Att sätta deadlines
-

Några kommentarer kring hur deltagarna upplevde workshopsen dag 2:

-

Inför kommande nätverksträffar vill deltagarna behålla:

-

Inför kommande nätverksträffar vill deltagarna ha mer av:

-

Inför kommande nätverksträffar vill deltagarna ha mindre av:

-

Ca 94 % tyckte att helhetsintrycket av nätverksträff 1 var bra eller mycket bra.

Kul med diskussioner och lekar.
Skönt att kunna lägga mycket tid på vissa övningar.
Otroligt inspirerande! Maja är så duktig på att tala, engagera, lyssna och förstå.
Mycket bra! Maja är en fantastisk resurs och inspiratör
Jättebra som vanligt när Maja kommer med all sin kreativitet.
Effektiv
Superbra
Tiden gick fort. Mycket matnyttigheter.
Motiverande!
Bra och relevant
Jag tyckte att utvärderingsmomentet var givande
Mkt inspirerande!
Maten och Maja
Nätverkstäffarna med Charly.
Dialogen mellan projekten
Inspirerande föreläsningar/workshops
Maja
Diskussioner i mindre grupper
Metodtips
Allt som pågick under dag 2 + maten
Utvärdering av pågående projekt
Erfarenhetsutbyte
Olika facilitatorer
Workshops
Föreläsningar, tips och idéer och utbyte
Att Barbro och Ammar var på plats och informerade.
Lokaler, mat och upplägg.
Mix av info/workshops.

Övningar och lekar.
Inspirerande föreläsningar.
Samarbete mellan nätverksträffarna.
Det hade varit kul att få ut en närvarolista och kontaktuppgifter
Metoder och infomaterial
Erfarenhetsutbyte
Delaktighet, delande och samtal
Föreläsningar, tips och idéer, utbyte
Mat
Föreläsningar

Mycket som kändes utanför mitt ansvarsområde och uppgifter men trevliga människor, bra mat och roliga diskussioner.
Jag är jättenöjd. Fyllt på med kunskap, inspiration och reflektion.
Det känns alltid så inspirerande att få åka upp hit. Att få sova så flott och äta god mat och känna oss bortskämda.
Intressant och relevant nätverksträff.
Glad över att ha mött flera nya, goa människor!
http://engagemangsguider.riksteatern.se

Gärna lite mer fysisk aktivitet. Mycket superduperbra tankar från Ungdomsstyrelsen att ha en nätverksträff i höst.
Denna Nätverksträff var givande och inspirerande som nätverksträffar brukar vara.
Tack för allt! Ni är bäst!
Charly är mycket bra, tar till vara på utvärderingen och peppar.

http://engagemangsguider.riksteatern.se

