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Dagsorden	  for	  netværkskoordinatormøde	  	  

Torsdag	  d.	  11.	  september	  2014	  kl.	  13	  -‐	  16	  

	  

13:00	  –	  14:45	   Besøg	  af	  udviklingsleder	  i	  Karlsvognen	  Katja	  Lind	  –	  et	  netværk	  bestående	  af	  6	  
selvejende	  institutioner	  i	  Greve	  kommune.	  Udviklingslederen	  er	  en	  
fuldtidsansat	  leder/	  koordinator	  ansat	  af	  netværkets	  fællesbestyrelse.	  
Udviklingslederen	  har	  ingen	  ledelsesbeføjelser	  overfor	  institutionslederne,	  
men	  er	  tæt	  på	  dem	  og	  understøtter	  dem	  i	  ledelsesopgaven	  samtidig	  med	  at	  
hun	  faciliterer	  netværksarbejdet	  og	  udviklingen	  heraf,	  samt	  varetager	  
dialogen	  med	  kommunen.	  	  

	   Katja	  fortæller	  om	  hvordan	  hun	  varetager	  sin	  opgave	  og	  hvad	  hun	  finder	  
vigtigt	  i	  forhold	  til	  understøttelsen	  og	  udviklingen	  af	  netværket	  og	  
institutionerne.	  Samt	  hvordan	  hendes	  dialog	  med	  forvaltningen	  er.	  Efterfulgt	  
af	  en	  fælles	  dialog	  om	  hvad	  der	  er	  centralt	  og	  vigtigt	  i	  arbejdet	  som	  
netværkskoordinator.	  Nedenfor	  nogle	  spørgsmål	  som	  kunne	  være	  
interessante	  at	  få	  afdækket:	  	  	  

-‐ Hvordan	  får	  man	  et	  godt	  samarbejde	  netværk/institution	  imellem	  og	  forvaltning	  
med	  fokus	  på	  at	  man	  bruger	  hinanden	  på	  mest	  optimale	  vis	  (med	  den	  
mangfoldighed	  vi	  hver	  især	  har),	  hvordan	  er	  man	  en	  del	  af	  udviklingen	  i	  
kommunen,	  får	  den	  indflydelse	  og	  den	  information	  der	  er	  vigtig	  (og	  undgår	  den	  
information	  der	  er	  unødvendig).	  Er	  der	  nogle	  fora	  som	  man	  bevidst	  ikke	  deltager	  
i/deltager	  i	  og	  hvorfor?	  	  

-‐ Hvordan	  bruger	  man	  hinanden	  i	  ledergruppen	  mest	  optimalt?	  Hvordan	  faciliteres	  
netværket,	  hvorledes	  forfølger	  man	  det	  interessante	  og	  bevarer	  en	  sund	  
nysgerrighed	  på	  hinanden	  

-‐ Hvordan	  arbejder	  Karlsvognens	  fællesbestyrelse	  og	  om	  hvad?	  Hvordan	  fastholdes	  
fællesbestyrelsen	  i	  et	  fælles	  udsyn	  og	  fodslag	  (og	  ikke	  blot	  på	  egen	  institution)	  

-‐ Hvordan	  tager	  man	  imod	  nye	  ledere	  i	  netværket	  og	  får	  tydeliggjort	  den	  gensidige	  
forpligtelse	  og	  fælles	  fokus?	  

	  

14:45-‐15:00	   Pause	  

15:00	  –	  16:00	   Hvad	  kom	  der	  ud	  af	  Københavns	  Kommunens	  netværkskoordiantorseminar?	  
Hvilke	  forandringer	  har	  det	  skabt	  i	  netværket?	  

	   MDI´s	  Jubilæumsprojekt	  i	  2015	  –	  hvad	  kommer	  der	  til	  at	  ske.	  	  
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Kommende	  netværkskoordinatormøder:	  	  
Mandag	  d.	  19.	  januar	  2015	  kl.	  13	  –	  16	  OG	  Onsdag	  d.	  16.	  september	  2015	  kl.	  13	  -‐	  16	  
	  

Koordinatorer	  i	  Netværkene	  i	  MDI	  2014	  

Netværk	   Leder	   Leder	  
Indre	  by	  –	  Barnet	  i	  centrum	   Mitzi	  Søgaard,	  Vartov	  Børnehave	  og	  

Fritidshjem	  
	  

Pro4N	  	  	   Carsten	  Hansen,	  Samuelsgården	  	   Trine	  Mortensen,	  Haraldsgården	  	  

Den	  Røde	  Tråd	   Dorthe	  Zachariasen,	  Husumvold	  	   	  

Firkløveret	   Iben	  Hansen,	  Ranbøllen	   	  

Fru	  Flora	   Bjarne	  Jensen,	  Børneinstitutionen	  
Enghave	  

Ole	  Duelund,	  Syvstjernen	  

Nørrebro	  Netværket	   Lise	  Melbye-‐Hansen,	  Blågårds	  sogns	  
børnehus	  

	  

Muffen	   Merete	  Grave,	  Børnehuset	  Gemmet	   Elsba	  Olsen,	  Børnehuset	  Muslingen	  

Netværket	  2100	   Michael	  Grønbjerg,	  Kildevældsskolen	  
Fritidshjem	  og	  Klub	  	  

	  

Amar’værket	   Jeanne	  Dahlmann,	  De	  Glade	  Børne	  hus	   	  

Mulighedernes	  Klub	   Tonny	  Møller,	  Skolefritidshjemmet	  v.	  
Skolen	  ved	  Sundet	  

	  

VBUN	   Per	  Wæhrens,	  VBUC	   Jane	  Lott,	  Langhuset	  

Netværket	  KNUD	  	   Mette	  L.	  Winther,	  	  

Arvepr.	  Carolines	  Børneasyl	  

	  

Aarhus	  netværket	   Mette	  L.	  Winther,	  	  

Arvepr.	  Carolines	  Børneasyl	  

	  

HMDI	   Per	  Løvhøj,	  Troelstrupgård	   	  

De	  3	  visionære	   Connie	  Jacobsen,	  Timotheus	  Sogns	  
Menighedsbørnehave	  

	  

Fyrtårnet	   Kirsten	  Fasmer,	  Mariesøstrenes	  
Børnehus	  

	  

 


