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Fase 5 | Kort 3 | Skabeloner

Etableringspakken består af: 

1.  Spilleregler for etableringsworkshoppen 
Markerer nødvendigheden af ligeværdighed og åbenhed. 

2.  Udviklingsplatformen 
Beskriver udviklingsplatformens valgte fokusområde. 

3.  Kom godt i gang 
Udviklingsplatformens aktører bliver tydelige på, hvad næste skridt for dem er.  

4.  Tovholderrollen 
Udviklingsplatformens kontaktperson.



1  Vi samarbejder  

ud fra den fælles udfordring

2  Vi spørger og lytter fordomsfrit

3  Vi deler viden i fortrolighed

4  Vi respekterer hinandens 

forskellige perspektiver på 

udfordringen

5  Vi har fokus på fremtiden og 

vælger at se muligheder

Spilleregler

Etableringspakke
Spilleregler for  
etableringsworkshoppen
Instruks
Spillereglerne for etableringsworkshoppen er 
væsentlige for, at alle deltagere kan have et fæl-
les, ligeværdigt udgangspunkt for etableringen af 
udviklingsplatformene. Det er en forudsætning 
for, at etableringen skal lykkes, at alle aktører 
følger spillereglerne. 

Hvorfor 
Spillereglerne er med til at minde om, at etab-
leringen af udviklingsplatformene i co-creation 
initiativet bør ske i et neutralt forum. Alle aktører 
er lige meget værd og har lige meget at skulle 
have sagt. For at der kan blive tale om ægte 
samskabelse, er det nødvendigt, at alle accep-
terer og handler efter de spilleregler, der gælder 
for etableringsworkshoppen. 

Hvordan
Forud for etableringsworkshoppen sætter I spil-
lereglerne på et ark sammen med jeres over-
ordnede udfordring (som I identificerede i Co- 
creation analysen), skriv ligeledes navnet på 
jeres co-creation initiativ. Ankerpersonen intro-
ducerer spillereglerne i plenum forud for works-
hoppens etableringsdel. De printede spillereg-
ler lægges på hvert enkelt bord, undervejs som 
etableringen finder sted, ét sæt spilleregler for 
hvert bord. 

Facilitatoren for hver platform kan eksempelvis 
minde om spillereglerne, hvis aktørerne dvæler 
for længe ved holdninger, som handler for meget 
om tidligere, fejlslagne forsøg på at løse udfor-
dringen eller hvis én aktør signalerer at ønske 
mere indflydelse end de andre. 
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Co+creation
Den fælles, samlende platform

Etableringspakke
Udviklings platformen

Hvorfor 
Co-creation initiativer gennemføres uden at 
man udfylder formelle samarbejdskontrakter, da 
samskabelsen er baseret på tillid, engagement 
og aktiv deltagelse. Det er derfor væsentligt, at 
aktørerne etablerer udviklingsplatformene ved 
at benytte skabelonen Udviklingsplatformen 
for at de i fællesskab kan forventningsafstem-
me, hvad de vil samskabe om. Etableringen af 
udviklingsplatformene er de grundlæggende 
byggesten for det kommende udviklingsarbejde. 

De udfyldte skabeloner for hver enkelt udvik-
lingsplatform bidrager ligeledes til, at ankerper-
sonen efter workshoppen har overblik over, hvilke 
aktører og tovholdere, der har placeret sig på de 
respektive platforme.

Hvordan
Benyt skabelonen Udviklingsplatformen. 

Skabelonerne deles ud til de udviklingsplatfor-
me, som aktørerne ønsker at etablere sig i. 

Skabelonerne udfyldes af platformens tovholder 
på vegne af platformens aktører og afleveres til 
ankerpersonen inden workshoppens afslutning.
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Udviklingsplatformen

Hvilket fokus vil vi samskabe om?

Hvilke konkrete initiativer  

og tiltag overvejer vi allerede nu  

at udvikle sammen? 

Hvem er tovholder for  

udviklingsplatformen?

Hvilke aktører er vi på platformen?

Er vi de rigtige aktører?  

Hvem mangler evt.? 

Skal vi evt. opdele os i flere platforme?



Etableringspakke
Kom godt i gang
Instruks
Når alle udviklingsplatformene er etableret, og 
inden workshoppen afsluttes, skal hver udvik-
lingsplatform i fællesskab udfylde skabelonen 
Kom godt i gang. Skabelonen sætter fokus på, 
hvad aktørerne på de respektive udviklingsplat-
forme aftaler som deres næste skridt, og opfor-
drer til en generel forventningsafstemning på 
platformen.  

Hvorfor
Skabelonen Kom godt i gang sikrer, at alle på 
udviklingsplatformene har fælles forståelse af, 
hvad næste skridt for udviklingsplatformen er. 
Skabelonen er med, til at alle aktører på plat-
formen ved, hvad der skal ske efter etable-
ringsworkshoppen og hvad de skal gøre hver 
især, inden de mødes næste gang. 

De udfyldte Kom godt i gang skabeloner er sam-
men med de udfyldte Udviklingsplatformen 
-skabeloner endvidere arbejdsgruppens og an-
kerpersonens mulighed for at skabe overblik over 
etableringsworkshoppens resultater. 

Hvordan
Forud for etableringsworkshoppen tilpasser  
arbejdsgruppen skabelonen, så den overordnede 
udfordring for co-creation initiativet fremgår. 

Skabelonerne uddeles til hver enkelt udviklings-
platform, efter disse er dannet og efter de har 
udfyldt skabelonen Udviklingsplatformen. 

Kom godt i gang skabelonerne udfyldes af plat-
formens tovholder på vegne af platformens ak-
tører og afleveres til ankerpersonen. 
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Navn på  

udviklingsplatform

Tid

Sted

Tovholder

Dagsorden for vores første møde

Hvad forventer vi at få ud af det første møde?

Hvad skal vi hver især gøre inden første møde?

Overvej presse- og kommunikationsstrategi for denne platform
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Kom godt i gang



Etableringspakke
Tovholderrollen
Intruks
Når udviklingsplatformene er blevet dannet, skal 
der udpeges en tovholder for hver udviklings-
platform.  

Tovholderen fungerer som mødefacilitator og 
brobygger til de øvrige udviklingsplatforme. Tov-
holderen sikrer kommunikationen til den store 
platform og sørger for at indkalde platformens 
aktører til møder mv. 

Hvorfor 
Tovholderrollen er neutral og central i co-creation 
udviklingsplatformene, fordi tovholderrollen sik-
rer, at det ikke er nødvendigt at tildele én aktør 
mere indflydelse end andre. Der er med andre 
ord ingen der ”sidder for bordenden” af udvik-
lingsplatformen.

Co-creation udviklingsarbejde sker i et jævn-
byrdigt interessefællesskab. Der arbejdes på 
at løse et fælles fokusområde under den sam-
lende udfordring og skabe løsninger på tværs. 
Dette afspejler sig også i organiseringen af dels 
den fælles, samlende platform og af de enkelte  
udviklingsplatforme. 

Hvordan
Tovholderrollen kan godt gå på skift, så man 
f.eks. har denne funktion i et halvt år ad gangen. 
At man lader tovholderrollen gå på skift bidra-
ger også til det ligeværdige aspekt. Det gør det 
også mindre skrøbeligt, hvis den aktør, der har 
tovholderrollen, bliver nødt til at trække sig pga. 
eksempelvis jobskifte, sygdom, eller fordi den 
pågældende aktør i forbindelse med et Realitets- 
tjek (se Fase 7) vurderer, at tiden er inde til at 
forlade udviklingsplatformen. 
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Tovholderen kommer til at samarbejde med de 
øvrige udviklingsplatformes tovholdere og med 
ankerpersonen. Tovholderen skal på udviklings-
platformens vegne søge om sparring hos anker-
personen, og sørge for, at der bliver foretaget et 
realitetstjek, når behovet opstår. 

Tovholderens funktion støttes af følgende  
redskaber i Fase 6 og Fase 7: Rolle- og an-
svarsfordeling, Målsætning, Ringe i vandet, 
Tovholdermøder, Nyhedsbreve, Realitetstjek.


