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ENGAGEMANGSGUIDER 2011 
Nätverksträff 3 

12-13 december på Södra Teatern, Stockholm 
_____________________________________________________________ 

 

12 december 

 

09.00-10.30 Välkomstfika och häng 
Riksteatern bjuder på kaffe/the och smörgås och det är bara att komma när som helst det passar under denna tid. 
  

10.30-11.00 Välkomsthälsning och snabb presentation 

Charly från Riksteatern hälsar välkommen till den tredje Nätverksträffen för året. Vi passar också på att presentera oss för 
varandra. 

 

11.00-11.45 Vad bidrar kommunerna med? 

Vi delar in oss i smågrupper om 4-5 personer för att berätta för varandra om våra relationer med och erfarenheter av att 

samarbete med respektive kommuner. Vad har varit bra? Vad skulle kunna förbättras? Vad har varit svårt? 

 

12.00-12.45 Projektpresentationer 

Vi återsamlas i storgrupp och sammanfattar våra erfarenheter. 

 

12.45-13.45 Lunch 

 

13.45-14.15 Vad ska rapporten heta? 

För att mota vårt lunchkoma gör vi lite kreativt spånande tillsammans kring namnet till Ungdomsstyrelsens regeringsrapport. 

 

14.15-14.45 Vad händer efter årsskiftet? 

Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen berättar om förutsättningarna för projektet i framtiden och det finns möjlighet att 
ställa frågor. Kort info om rapporteringen till Ungdomsstyrelsen kommer också att gås igenom. 
 

14.45-15.15 Önskemål för framtiden 

Vi diskuterar i storgrupp vilka önskemål som finns på projektets framtid. Vad har varit bra? Vad kan bli bättre? 

 

15.15-15.45 Fika 

 

15.45-17.00 Diskussionspass och avslutning 

Ett öppet pass där vi tillsammans bestämmer vad innehållet ska vara. Vad känns mest relevant att prata om just nu? Förslag på 

diskussionspunkter kommer att finnas i rummet, men möjlighet att föreslå diskussionspunkter finns också. Vi avslutar med kort 

info om morgondagen. 

 

 

 
 

18.00  Middag 
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13 december 

 

9:00-9:30 Check in och intro 

Introduktion till tredje dagens inflytandeambassadörsutbildning och en kort tillbakablick 

 

9.30-10.30 Föreläsning – Inflytanderesan genom projektmålen 

Hur kan vi genom praktiska exempel lära oss mer om inflytande som metod  

 

10.30-11:00 Fika 

 

11.00-12.00 Hemuppgiften och processledarens roll 

Vi inventerar tillsammans våra erfarenheter av att göra hemuppgiften från förra gången 

 

12.00-13.00 Lunch 
 

13.00-14:00 Workshop: Inflytandemetoder 

Vi går igenom metoderna som är framtagna för Inflytandeambassadörerna och tar tid för eventuella frågor 

 

14:00-14:30 Utvärdering av processer: Historymap 

En kort genomgång. 

 

14:30-15.00 Diplomutdelning, avslutning och utvärdering 

Utbildningen är avslutad och det är dags för diplom. Utvärderingen finns i era mappar. Glöm inte att lämna den innan ni går. 

 

15.00 Fika och avslutningsmingel 

 

 


