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Fase 7 | Fasebeskrivelse

Afslutning

Initiativet skal afsluttes, når alle  
udviklingsplatformene har nået deres 
mål. Evalueringen følger op på de 
respektive målsætninger, som udvik
lingsplatfor mene har sat i fællesskab. 

Cocreation initiativet er dermed  
nået til sin sidste fase, hvor der skal  
eva lueres og initiativet skal afsluttes. 

Hvorfor 
Denne fase indeholder ud over Evalueringen ligeledes 
et Realitetstjek, som er en form for anvendelses- og 
procesorienteret evaluering, som kan benyttes løbende 
gennem initiativets forløb. 

Fasen sikrer, at der løbende gennemføres et Rea
litetstjek på udviklingsplatformene, at der følges op 
på platformenes målsætninger via Evaluering og at 
co-creation initiativet afsluttes med Evaluering og en 
”tak-for-et-godt-samarbejde”-begivenhed.

Hvordan
Den afsluttende del af Fase 7 varer 2-4 uger. 

Følgende tre redskaber er til rådighed i Fase 7: 
—  Realitetstjek
—  Evaluering
—  Afslutning 
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Realitetstjek
Realitetstjekket er en slags anvendelses- og pro-
cesorienteret evaluering. Her sikrer man sig løbende, 
at der stadig udvikles om det, man satte sig for i Fase 
6, og at alle bidrager som aftalt. 

Hvis udviklingen går i stå på en udviklingsplatform, er 
det tid til et Realitetstjek på platformen, så indsatsen 
og aktørsammensætningen kan justeres. 

Afslutning
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Realitetstjek
Hvorfor 
Et realitetstjek kvalificerer udviklingsplatformen. Det bi

drager til, at aktører på platformen i fællesskab får drøftet, 

om der stadig er den rette sammensætning af aktører. Det 

kvalificerer, om I stadig samskaber om de målsætninger 

på udviklingsplatformen, I blev enige om, da I etablerede 

den. Realitetstjekket kan være med til at trimme og even

tuelt lukke nogle platforme, men det kan også bidrage til, 

at nye platforme etableres. 

Hvordan
Tovholderen er ansvarlig for, at realitetstjekket gennem

føres, når der er behov for det. Tovholderen noterer de 

fælles betragtninger og sender den til alle aktørerne på 

udviklingsplatformen. Tovholderen sender også noterne 

fra realitetstjekket til ankerpersonen. I forbindelse med 

at punkterne i realitetstjekket drøftes, kan Præmisserne 
for co-creation med fordel genbesøges. Drøft spørgs

målene til højre.

—  Arbejder vi stadig ud fra et realistisk, 
ambitiøst fokus?

—  Er vi stadig de rigtige deltagere på 
denne platform? 

—  Kan alle stadig bidrage til opgaverne 
og løsningen?

—  Får vi hver især stadig noget ud af 
samskabelses arbejdet? 

—  Har vi alle stadig opbakning fra 
vores respektive baglande til at 
lægge ressourcer i platformen? 

—  Er det relevant at opdele platformen 
i f.eks. to spor? 

—  Er det relevant for enkelte aktører 
at skifte platform? 

—  Er det relevant for enkelte aktører at 
sige ”Tak for nu”?
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Evaluering
Alle aktører har brug for at vide, om deres udviklings-
arbejde bærer frugt. Derfor skal der løbende evalueres 
på målene, som udviklingsplatformene opstillede i 
Målsætningen i Fase 6. Evalueringen synliggør resul-
taterne i processen og bidrager til, at udviklingsplatfor-
mene får justeret indsatsen løbende, så det hele tiden 
sikres, at målsætningerne opfyldes. Således bidrager 
Evalueringen til co-creation initiativets fremdrift.

Afslutning
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Evaluering
Hvorfor 
Det kan være nemt at overse resultater, man opnår lø

bende. Derfor er det vigtigt, at udviklingsplatformene 

evaluerer minimum 2 gange årligt, optimalt før hvert fælles 

statusmøde på den samlende platform. 

Dokumentationen af resultaterne er nyttig i relation til 

aktørernes respektive baglande, så disse kan få indblik i 

fremdriften og de resultater, der skabes gennem udvik

lingsarbejdet. Bemærk, at det er nødvendigt for politiet, 

kommuner og andre, offentlige myndigheder at dokumen

tere resultater løbende. Vær opmærksomme på, hvilket 

behov for dokumentation, aktørerne på jeres respektive 

udviklingsplatform har.

Hvordan
Alle aktører er ansvarlige for, at evalueringen bliver udført. 

Det er tovholderen og ankerpersonen, som faciliterer 

evalueringen. 

Følgende trin gennemføres:

—  Find udviklingsplatformens Målsætning og baseline 

frem, som I beskrev i Fase 6. 

—  Notér, hvilke initiativer og tiltag, I har foretaget for at 

nå frem mod hvert mål. 

—  Notér ligeledes, hvilke tegn der indikerer, at I er på 

rette vej: Hvordan kan I se, at I bevæger jer mod de 

virkninger, I ønsker? 

—  Hav for øje, at I, ud over de konkrete tiltag hen imod 

jeres mål, formentlig har opnået værdifulde Ringe i 
vandet gennem udviklingsarbejdet på platformen, 

f.eks. nye samarbejdsrelationer, metodetilegnelse mv.

 

Justering af mål
Når man arbejder udviklingsorienteret og innovativt, kan 
der være behov for at justere sine mål. Det kan være, I 
er blevet væsentligt klogere på jeres fokusområde, eller 
at jeres fokusområde har ændret sig væsentligt. Hvis 
målene justeres, skal ankerpersonen orienteres, så de 
øvrige platforme ligeledes orienteres. På den måde 
undgås overlap mellem platformenes målsætninger. 
Ankerpersonen opdaterer den overordnede beskrivelse 
af initiativet, så jeres justerede målsætning fremgår.
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Afslutning
Co-creation initiativet når sin afslutning, når udviklings-
platformene har nået sine mål. 

Afslutningen skal foregå med en evalueringsaktivitet 
samt en ”tak-for-et-godt-samarbejde”-begivenhed.

Afslutning
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Afslutning
Hvorfor 
Det er vigtigt at afslutte cocreation initiativet på en struk

tureret måde. Dermed sikres det, at det på en organiseret 

måde bliver synliggjort, hvad initiativet samlet set har 

opnået af resultater. Det bliver ligeledes tydeligt for alle 

aktører, hvad de hver især har opnået af resultater i det 

samskabende udviklingsarbejde. Aktøerne får alle mulig

hed for at sige farvel til hinanden. 

Hvordan
Når alle, eller størstedelen af, udviklingsplatformene har 

nået sine mål, er det tid for ankerpersonen at foretage 

en overordnet evaluering af initiativet. 

Ankerpersonen tager kontakt til alle tovholdere og ud

fører en individuel evalueringsaktivitet med hver tov

holder. Ankerpersonen samler alt materiale i det sid

ste Nyhedsbrev og sender det ud til alle deltagere. I 

samme ombæring sender ankerpersonen en invita

tion ud til alle aktører, hvor der inviteres til en festlig 

”takforetgodtsamarbejde” begivenhed.

Ankerpersonen benytter ligeledes det indsamlede mate

riale fra evalueringen til sin egen afrapportering internt  

i politiet. Her skal ankerpersonen dokumentere alle aktivite

ter i hele cocreation processen fra start til afslutning, samt 

de forskellige resultater, værdier og Ringe i vandet, som 

er blevet skabt både internt og på udviklingsplatformene.  


