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Dagsorden	  for	  netværkskoordinatormøde	  	  

Tirsdag	  d.	  3.	  september	  2013	  kl.	  13	  –	  16	  

13:00	  –	  13:30	   præsentation	  af	  udviklingen	  i	  partnerskabsprojektet	  frem	  mod	  
netværksledelse	  og	  partnerskabsdannelse	  (MDI	  har	  i	  samarbejde	  med	  
Evalueringsinstituttet	  og	  CBS	  udarbejdet	  en	  milepælsoversigt,	  som	  tydeliggør	  
hvad	  målsætningerne	  for	  projektet	  og	  det	  efterliv	  som	  projektet	  gerne	  må	  
kaste	  af	  sig).	  	  

13:30	  –	  14:30	   der	  skal	  overfor	  ministeriet	  hvert	  år	  aflægges	  en	  statusrapport	  for	  projektet,	  
for	  hvorvidt	  de	  forventede	  resultater	  er	  opnået	  og	  for	  de	  refleksioner	  og	  
erkendelser	  der	  har	  været	  i	  løbet	  af	  perioden.	  Den	  statusrapport	  skriver	  MDI	  
og	  CBS	  på	  i	  øjeblikket.	  De	  mest	  centrale	  afsnit	  vil	  vi	  gerne	  dele	  med	  jer	  (bilag	  
eftersendes)	  

14:30	  –	  14:45	   Pause	  

14:45	  –	  15:45	   Roller	  og	  funktioner	  i	  den	  selvejende	  institution.	  I	  det	  private	  har	  man	  i	  mange	  
år	  arbejdet	  med	  begrebet:	  leadership	  pipeline.	  Pipelinen	  definerer	  hvad	  man	  
som	  leder	  skal	  varetage	  af	  opgaver	  afhængig	  af	  hvilket	  funktionsniveau	  i	  
organisationen	  man	  er	  på.	  Leadership	  pipelinen	  i	  det	  private	  er	  blevet	  
videreudviklet	  til	  en	  leadership	  pipeline	  i	  det	  offentlige,	  med	  fokus	  på	  at	  
ledere	  i	  det	  offentlige	  har	  en	  række	  supplerende	  opgaver	  at	  varetage	  som	  del	  
af	  en	  politisk	  styret	  organisation.	  Den	  offentlige	  pipeline	  har	  MDI	  
videreudviklet	  på	  og	  prøvet	  at	  overføre	  til	  det	  selvejende	  område,	  for	  at	  
skærpe	  tydeligheden	  på	  hvad	  man	  som	  leder	  af	  medarbejdere,	  leder	  af	  
mellemledere,	  ledere	  i	  netværket	  og	  leder	  i	  bestyrelsen,	  skal	  varetage	  af	  
funktioner.	  Denne	  pipeline	  vil	  vi	  gerne	  drøfte	  med	  jer	  (bilag	  eftersendes)	  

15:45	  –	  16:00	   Netværksseminar	  d.	  20.	  november	  –	  indhold	  og	  fokus.	  MDI	  har	  d.	  20.	  august	  
afholdt	  et	  møde	  hvor	  relevansen	  og	  indholdet	  af	  et	  netværksseminar	  blev	  
drøftet.	  Formålet	  med	  netværksseminaret	  skulle	  være	  at	  gøre	  status	  efter	  2	  
års	  aktivitet	  i	  netværket.	  Hvor	  står	  vi	  og	  hvor	  kommer	  vi	  videre.	  Drøftelserne	  
på	  netværkskoordinatormødet	  er	  med	  til	  at	  kvalificere	  indholdet	  yderligere	  og	  
sætte	  fokus.	  	  
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Kommende	  netværkskoordinatormøder:	  	  

Mandag	  d.	  3.	  februar	  2014	  kl.	  13	  –	  16	  

Onsdag	  d.	  9.	  april	  2014	  kl.	  13	  –	  16	  

Torsdag	  d.	  11.	  september	  kl.	  13	  -‐	  16	  

	  

 


