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Etablering

Hvorfor 
Etableringsworkshoppen er betydningsfuld, fordi den 
danner grundlag for initiativets fremtidige udvikling 
i kraft af dannelsen af de respektive udviklingsplat-
forme. Etableringen af udviklingsplatformene er i sig 
selv kompleks, fordi den skal faciliteres frem uden 
decideret styring. Derfor benyttes en række redskaber, 
som bidrager til, at I får realiseret det store potentiale 
for initiativet, som I har belyst via de foregående faser.  

Efter aktørmøderne har I nu dannet jer 
et klart overblik af, hvem I ønsker at 
invitere til at deltage i co-creation initia- 
 tivet. På baggrund af de gennemførte 
aktørmøder er det nu tid til at etablere 
den overordnede platform og de 
individuelle udviklingsplatforme. Dette 
sker på etableringsworkshoppen.

Hvordan
Fase 5 varer i princippet én enkelt dag, men jeres for-
beredelser til dagen varer typisk 3 –4 uger. 

Til Fase 5 hører tre forskellige pakker bestående af red-
skaber og skabeloner. Redskaberne og skabelonerne 
vil støtte jer i jeres værtsrolle, så I husker alle de nød-
vendige dele vedrørende workshoppens forberedelse, 
afholdelse og opfølgning.

Værtspakke: Værtspakken indeholder redskaber, 
som arbejdsgruppen har brug for til forberedelsen, til 
den overordnede afvikling og til opfølgning af etable-
ringsworkshoppen. 

Deltagerpakke: Deltagerpakken indeholder materialer, 
som alle deltagere på workshoppen får udleveret, når 
de ankommer. 

Etableringspakke: Etableringspakken indeholder 
redskaber, som er centrale, for at etableringen af ud-
viklingsplatformene sker. 

Fase 5 | Fasebeskrivelse
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Værtspakke
Som værter for etableringsworkshoppen skal arbejds-
gruppen benytte Værtspakkens konkrete redskaber. 
Disse redskaber vil støtte jer i at forberede, afholde og 
følge op på etableringsworkshoppen. 

Værtspakken gør jer i stand til at lave et velfungerende 
workshopprogram, skabe synlig sammenhæng mellem 
de forskellige materialer, udføre en velfungerende faci-
litering og dokumentering og følge op på workshoppen.

Etablering
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Fase 5 | Kort 1

Værtspakke
Hvorfor 
Etableringsworkshoppen er i sig selv kompleks. Derfor er 

det nødvendigt, at I som værter skaber sammenhæng og 

overblik for deltagerne ved hjælp af værtspakken. 

Hvordan
Værtspakken består af fire skabeloner, som I tilpasser og 

udfylder ud fra jeres konkrete initiativ: 

 1.  Invitation: Sendes ud samtidig til alle de aktører, som 

I, på baggrund af aktørmøderne, har valgt at invitere 

med ind i initiativet. 

2.  Drejebog: Drejebogen fungerer som et slags manuskript 

og er jeres interne forberedelses- og afviklingsplan. Den 

giver et overblik over jeres aftalte rolle- og ansvarsfor-

deling på workshoppen, logistik, forplejning m.v.

3.   Opfølgningsmail til deltagere: Som værter skal I sørge 

for at afrunde dagen ved at sige tydeligt tak til deltager-

ne for deres deltagelse og give dem et overblik over de 

foreløbige resultater, som blev skabt på workshoppen.  

4.  Dokumentation af etableringsworkshop: Dannelsen 

af udviklingsplatformene er et meget konkret resultat. 

Udviklingsplatformene giver et foreløbigt indtryk af 

co-creation initiativets potentiale. Dokumentér work- 

shoppens resultater og orientér jeres bagland.



5

Deltagerpakke
Deltagerpakken indeholder redskaber, som alle del-
tagende aktører får udleveret ved ankomsten til etab-
leringsworkshoppen. Pakken indeholder en række 
nødvendige, praktiske oplysninger. Samtidig sikrer 
pakkens øvrige indhold, at deltagerne er opmærksom-
me på sammenhængen til de forudgående aktørmø-
der og minder dem om, hvorfor de har valgt at deltage  
i etableringsworkshoppen.

Etablering

Deltagerpakkens indhold skal være individuelt og der 
skal skrives organisation/virk somhedsnavn på dem, 
så I sikrer, at alle deltagere får udleveret den rig tige 
del tagerpakke.
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Fase 5 | Kort 2

Deltagerpakke
Hvorfor 
Deltagerpakken giver deltagerne overblik over, hvem de 

øvrige deltagere er og et indblik i dagens program. Pakken 

minder dem ligeledes om årsagen til, hvorfor netop de har 

valgt at deltage på workshoppen. At blive mødt af et vel-

forberedt materiale er med til at øge deltagernes engage-

ment. Generelt bidrager deltagerpakken til, at deltagerne 

føler sig godt modtaget og trygge ved dagens workshop. 

Hvordan
Deltagerpakken indeholder:

—  En kopi af den individuelle, udfyldte Aktørmøder-ska-

belon, I udfyldte sammen med den respektive aktør 

på det forudgående aktørmøde. Noterne fra aktør-

mødet minder hver enkelt aktør om den fælles dialog, 

I påbegyndte på aktørmødet, hvor I nåede frem til 

en beskrivelse af jeres fælles interesse i at deltage i 

co-creation initiativet. Noterne giver et godt afsæt for 

aktørerne, der nu deltager i etableringsworkshoppen. 

—  Navneskilte (til begge deltagere fra den pågældende 

organisation/virksomhed) 

—  Opdateret deltagerliste indeholdende: Organisation/

virksomhed, navn, funktion/stilling, mailadresse, tele-

fonnummer. 

—  Program for dagen med de samme punkter, som blev 

nævnt i invitationen. 

—  Pen og papirblok til noter til dagen. 

 Overvej, om der er andre generelle materialer, som 

deltagerne kunne have brug for til dagen.
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Etableringspakke
Hovedelementet i etableringsworkshoppen er selve 
Etableringen af udviklingsplatformene. En udviklings-
platform er en gruppe aktører, som i en kortere eller læn-
gere periode samler sig om at skabe løsninger til et defi-
neret fokusområde under den overordnede udfordring.

Bemærk, at det ikke er op til arbejdsgruppen at define-
re, hvilke udviklingsplatforme, der skal etableres, eller 
hvilke af de deltagende aktører, der skal samle sig om 

hvilket fokusområde. Men det er arbejdsgruppens an-
svar at facilitere, at Etableringen kan ske. En optimal 
og effektiv proces kræver en række særlige aktiviteter 
og etableringsredskaber. 

Etablering
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Fase 5 | Kort 3

Etableringspakke
Hvorfor 
Det er væsentligt, at arbejdsgruppen faciliterer aktørerne 

igennem etableringsworkshoppen ved hjælp af de fire 

redskaber i etableringspakken, så aktørerne selv skaber 

deres udviklingsplatforme. Det øger ejerskabet og den 

lokale forankring hos de respektive aktører. Når det ikke 

er politiet, som på forhånd har defineret udviklingsplat-

formene, er det med til at sikre ligeværdighed og fælles 

ejerskab for det kommende udviklingsarbejde. 

Hvordan
Etableringspakken indeholder redskaber, som er nødven-

dige, for at etableringen af udviklingsplatformene sker så 

hensigtsmæssigt som muligt. Formålet er at facilitere, at 

mest muligt af det potentiale, som findes mellem aktø-

rerne, bliver realiseret.

Etableringspakken består af fire skabeloner: 
1.  Spilleregler for etableringsworkshoppen: 

Markerer nødvendigheden af ligeværdighed  

og åbenhed. 

2.  Udviklingsplatformen: Beskriver udviklingsplat-

formens valgte fokusområde.

3.   Kom godt i gang: Udviklingsplatformens aktører 

bliver tydelige på, hvad næste skridt for dem er. 

4.  Tovholderrollen: Udviklingsplatformens kontaktperson. 


