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ENGAGEMANGSGUIDER 2011 
Nätverksträff 1 

9- 10 juni på Södra Teatern i Stockholm 
_____________________________________________________________ 

 

9 juni  

 

09.00-10.30 Välkomstfika och häng 

Riksteatern bjuder på kaffe/the och smörgås som en skön mjukstart. 

 

10.30-11.30 Välkomsthälsning och info från Riksteatern och Ungdomsstyrelsen 

Charly från Riksteatern och Barbro från Ungdomsstyrelsen kommer att prata om våra roller, vad projektet 
Engagemangsguider handlar om och hur vi ser på projektets framtid. Det blir en del information om rapporter och redovisning 

men också om de lokala samverkansträffarna som alla organisationer ska genomföra. Självklart finns det också möjligheter att 

ställa alla möjliga frågor. 

 

11.35-12.30 Presentationsmingel 

Här får vi möjlighet att lära känna varandra bättre genom en social mingelmetod. 

 

12.30-13.30 Lunch 

 

13.30-14.10 Info om andra intressanta projekt 
Ett kort informationspass om relevanta konferenser och annat som pågår runt om i Sverige. Här finns det tillfälle för alla att 

berätta om spännande saker som är på gång inom den egna organisationen eller utanför. 

 

14.10-14:40 Info från Maja om morgondagen 
Maja kommer att berätta om morgondagens upplägg. Då börjar nämligen presentationen av ”Inflytandeambassadören”!  

 

14.40-15.10 Fika 

 

15.10-16.00 Diskussionspass om jämställdhet 

Den största delen av pengarna som fördelas till Engagemangsguidesprojektet av Ungdomsstyrelsen kommer numera från 
”jämställdhetspotten” på Utbildningsdepartementet. Vad betyder det för de olika projekten? 

 

16.00-16.30 Utmaningar 

Den sista halvtimman av dag ett viker vi åt ett samtal kring vilka utmaningar vi står inför och vilka utmaningar vi vill ge 

varandra. 

 

 

18.00  Middag Mosebacke etablissemang 
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10 juni  

 

9:00-10:30 Check in och föreläsning om reellt inflytande 

Introduktion och inventering 

Vad har ni för förväntningar och läromål med att bli inflytandeambassadörer? 

 

Reellt inflytande 
En kort föreläsning om att ”vilja väl – eller göra rätt: om reellt inflytande i praktiken”. Varför inflytande och vad betyder 

egentligen inflytande? Vilka hinder och succéfaktorer finns det? 
 

10.30-11:00 Fika 

 

11.00-12.30 Föreläsning, diskussion och workshop: Att leda inflytandeprocesser 

Hur närmar vi oss en inflytandeprocess? Hur väljer vi metod efter syfte och vad innebär det att ha processledarrollen? 

 

12.30-13.30 Lunch 

 

13.30-14:45 Workshop: Vad främjar och vad hämmar inflytande?  

Här presenteras en av metoderna som är framtagen för Inflytandeambassadörerna.  

 

14:45-15:00 Fika, avslutning och utvärdering 

Det var allt för denna gången. Utvärderingen finns i er mapp. Glöm inte att fylla i den innan ni går. 

 


