Workshop om Dialogforum for det åbne land – 8. maj 2017
Oplæg om baggrund (ajkri)
Vi har været i gang i Dialogforum for det åbne land i et år og det er tid til at reflektere lidt over, hvordan det
går. Dialogforummet har betydet, at der er mindre fokus på envejskommunikation og en større grad af
gensidighed i forhold til samarbejdet med organisationerne. IBK har sat rammen for fællesskabet, men er
nysgerrige på, hvordan vi skal fylde rammen ud fremadrettet. Rammen – som sat i kommissoriet – er:
Formålene med forummet er:
 at skabe åbenhed og lokal forankring


drøfte, koordinere og formidle ideer og projekter mellem interessenter og kommune



styrke samskabelse mellem borgere og kommune

Mødernes indhold kan være:
 At bidrage til overordnede politikker, programmer, principper og planer
 At tage initiativ til arrangementer, kampagner, projekter, møder mv.
 Samarbejde med lokalrådene, Landdistriktsrådet og andre borgergrupper i kommunen
 At bidrage til planer og politikker på miljøområdet, herunder borgerinddragelse
 Orientering fra kommunen om ny lovgivning, planer og status.
Nu skal vi i gang med en fremadrettet evaluering. Hvad skal der til for at I bliver ved med at møde op? Hvad
skal der ske for at forummet giver mening/værdi for dig og/eller din organisation? Altså kort sagt: hvordan
synes I selv det går?
Der er flere af jer, der ikke har været her tidligere. Det er ingen hindring. I har – forhåbentlig – stadig en
holdning til, hvordan Dialogforummet skal være, for at I synes, det giver mening.
(Vi har i IBK også overvejet, hvordan vi tænker dialogforummet skal se ud i fremtiden. Men for ikke at
præge jer/begrænse jeres tankegang, så venter vi med at tale om det.)
Hvad skal vi i dag? Jeanette
Vi skal undersøge om dialogforummet har et større potentiale end det som er udfoldet ud frem til nu.
- Lav grupper med tre deltagere – der skal være blandede interesser
- Politikere i samme gruppe, så de ikke ”forstyrrer”
- Vi stiller spørgsmål som I skal svare på og udveksle med hinanden om. Vi stiller ét spg. af gangen. I
reflekterer først og udveksler derefter. Vi passer tiden
Intro:
- Start med at præsentere jer selv: navn og organisation
- Dernæst: formuler jeres hjertesag/kæphest i få ord på post it. I har to minutter
- Brug to minutter på at fortælle de andre i gruppen om din mærkesag/kæphest forbundet til din
repræsentation af din organisation.
Spørgsmål 1: 5 min: Find tre afgørende kriterier for din/din organisations deltagelse i Dialogforum? Skriv
dem på post it. Derefter fortæl de andre to i gruppen dine kriterier – er der sammenfald eller store
forskelle? Skriv ned.

Spørgsmål 2: 5 min: Du skal vælge og begrunde følgende udsagn:
- Det er godt, hvis forummet faciliterer, at jeg bliver opdateret og indhenter information
- Det er vigtigt for min deltagelse at samarbejdet med de andre organisationer bliver styrket
- Det er vigtigt, at jeg kan udtrykke min holdning
- Det er vigtigt for min deltagelse, at vi i samarbejde kan kvalificere/udvikle opgaver til fælles
interesse
Derefter: 5 min: du skal udveksle med de andre to i gruppen. Er der overensstemmelse eller forskelle?
Spørgsmål 3: 5 min. Skriv ned på post it.
- Har du eller din organisation en ide eller et projekt, som vil blive bedre, hvis du brugte
Dialogforummets mange vinkler til at kvalificere projektet?
Derefter: 5 min: du skal udveksle med de andre to i gruppen. Er der overensstemmelse eller forskelle?
Spørgsmål 4:
-

Spørgsmål 5:
-

Forstil dig en ide eller et projekt, som man med fordel kunne udvikle i fællesskab i
Dialogforummet?

Hvad synes du er den største udfordring i forhold til at videreudvikle Dialogforummet?
Sid først et minut og overvej hvad du mener.
Derefter læser I jeres stikord op. Så udveksler I frit og skriver vigtige input ned på hver sin
post it

Opsamling ved Jeanette og Anne
- Tid til at samle op på de vigtigste pointer fra deltagerne – mundtligt
- Evt. andre kommentarer
- Anne vil samle op på ideerne, arbejde videre med politikere, administration, følgegruppe
og på næste møde
IBK: Forummet kan have flere funktioner:
- Stedet, hvor man som organisation får sparring og hjælp til egne projekter
- Stedet, hvor man i fællesskab kan løse opgaver/projekter som man ikke kan løse selv
- Stedet, hvor man giver input til kommunens arbejde – eks. medudvikler friluftsstrategi.
HUSK
Post-its
Kuglepenne
Ark 1– en af hver per 3 deltagere

