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ENGAGEMANGSGUIDER 2011 
Nätverksträff 2 

8-9 september på Tvålpalatset i Stockholm 
_____________________________________________________________ 

 

8 september 

 

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 

Charly från Riksteatern hälsar välkommen till den andra Nätverksträffen för året.  
 

11.00-11.45 Projektpresentationer 

Vi delar in oss i smågrupper om 4-5 personer för att berätta för varandra om de projekt vi jobbar i. Prata fritt eller använd 

diskussionsunderlaget som finns på borden. 

 

12.00-12.45 Projektpresentationer 

Vi återsamlas i storgrupp och sammanfattar de framgångsfaktorer och utmaningar vi står inför i våra projekt 

 

12.45-13.45 Lunch 

 

13.45-14.15 Bingomingel 

För att mota vårt lunchkoma gör vi tillsammans en uppiggande mingelövning för att lära känna varandra lite bättre.  
 

14.15-15.00 Diskussionspass om de lokala samverkansträffarna 

Vi sätter oss återigen i smågrupper om 4-5 personer för att diskutera era planer inför de lokala samverkansträffarna som alla 

organisationer ska anordna. 
 

15.00-15.30 Fika 

 

15.30-16.30 Diskussionspass om jämställdhet 

Vi diskuterar jämställdhet i stort och smått. Tillsammans får vi möjlighet att lyfta det ämne som är en stor del av projektet 
Engagemangsguider. 

 

16.30-17.00 Frågor och info inför morgondagen 

Den sista halvtimman har vi tid att lyfta eventuella frågor som inte blivit besvarade under dagen. Kort info om morgondagens 
fortsättning på Inflytandeambassadörsutbildningen kommer också att ges. 

 

 

 

18.00  Middag på Il Tempo 
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9 september 

 

9:00-9:30 Check in och backspegel 

Introduktion till dagen och en kort tillbakablick 

 

9.30-10.30 Hemuppgiften – gör en valfri metod 

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

 

10.30-11:00 Fika 

 

11.00-12.30 Workshop: Kulturcafé 

Här presenteras en av metoderna som är framtagen för Inflytandeambassadörerna.  

 

12.30-13.30 Lunch 
 

13.30-14:30 Föreläsning, diskussion och workshop: Inflytande som resurs i våra projekt 

Hur kan inflytandeprocesser hjälpa oss att nå våra projektmål?  

 

14:30-15:00 Hemuppgift, avslutning och utvärdering 

Samtidigt som eftermiddagsfikat intas så får vi hemuppgiften till nästa gång. Utvärderingen finns i era mappar. Glöm inte att 

lämna den innan ni går. 

 


