
HVEM ER JEG

Ikki Lyng Øbo – samsing -

DNA

Nu halv-ø-bo på 

Djursland

Projektmager, 

civilsamfundsaktivist

Hands- on

Drevet af at gøre en 

forskel

Uddannet projektleder og lærer



FORSKELLIGE PROJEKTER JEG HAR ARBEJDET MED

Mit Motto: Det skal være rart og 
give mening at være frivillig ☺



SAMARBEJDE OG FREMDRIFT
SAMLET FORLØB



HVAD HÅBER JEG I FÅR MED I 
DAG

Tid til refleksion omkring det 
I gør

Ideer til samarbejde og 
fremdrift

Konkrete skabeloner til mulig 
brug



SAMARBEJDE/ 
FREMDRIFT

Mine erfaringer med hvad der er 
vigtigt

Motivation og samarbejde

Kom godt fra start

Gode møder

Fordeling af roller og opgaver

Klare aftaler

Skabeloner



VI MOTIVERES AF NOGET FORSKELLIGT
DET SKAL VÆRE RART OG GIVE MENING FOR ALLE AT VÆRE MED?



CASE DET MARITIME HUS

Hvem er de Historik

Mål

Udfordringer



ØVELSE
MOTIVATION

Selvreflektion 5- min.

Hvad er vigtigt for din lyst og dit engagement i det frivillige 
arbejde?

Hvor er du stærk og kan bidrage til at løfte i fællesskab?

Hvor er du mindre stærk? 

Hvordan inviterer du andre ind, der tænker og kan noget 
anderledes end dig?

(Lav evt. stikord)

Gruppereflektion

Fortæl hinanden om hvad der gør det rart og meningsfyldt 
at være med.

Hvad er I stærke på samlet set i jeres gruppe? Og hvor er I 
mindre stærke?

Tal om hvad i fremadrettet kan gøre for styrke hinandens og 
nye frivilliges motivation og glæde ved at være med? 



MIN ERFARING

Det skal være rart og give 
mening for alle

Opdag og brug hinandens 
kompetencer

Vær anderkendende

Italesæt samarbejdet

Løs evt. konflikter i god tid i 
god tone og det ”rigtige” 
sted.



FREMDRIFT
KOM GODT FRA START

Motivation 

Der tegner sig et projekt? 

I er nogen, som går sammen om en 

udfordring/en drøm/en ide 

I får flere med, som kan være med til 

at udvikle idé og bære projektet.  

I laver rammer/aftaler for jeres 

arbejde 

Meget undersøges som fundament 

for det videre arbejde. 

 
Flere arbejder 
sammen om at 
udvikle den bedst 
mulige løsning/idé 
 

Der skal være 
balance mellem 
projektindhold, 
kvalitet, tid og 
ressourcer 

Planlægning 

& projektbeskrivelse 
Projekts rammer og mål formuleres  

Der laves en plan for organiseringen   

Der laves et budget og der ligges en 

plan for at skaffe de nødvendige 

ressourcer 

Der laves et grundigt overblik over 

opgaver.  

Der laves planer for tids- opgave og 

økonomistyring  

Fordeling af opgaver og roller 

. 

 

Motivation 

                                  Koordinering – Opsamling – Forventningsafstemning – sjov – mening - næste skridt 

Start         Slut 

 

Udførelse 

Kan deles op i flere faser 

Opfølgninger/status 

Justeringer/ændringer i forhold til opståede 

udfordringer og muligheder. 

Fremdrift - Handling  

Styring/ledelse  

 

 

Et projekt har overordnet
forskellige faser

Man kan godt bevæge sig frem
og tilbage

Ofte springer man alt for ofte alt 
for hurtigt frem

Få styr på det grundlæggende

Hav målet for øje



KLARE AFTALER SE PAPIR

Lav evt. jeres eget aftaleskema               Arbejdsgruppe - Oplysninger & Aftaler  

Navn  Mail Mobil Landsby Vil gerne bidrage 
med? 

Personlig 
motivation 

Forventning til 
arbejdet  

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Såfremt I har tid, er det en rigtig god øvelse, at I tager en runde på de sidste tre spørgsmål, og skriver jeres svar ned. Det tager lidt tid, men kan samtidig have stor betydning for jeres arbejde på sigt 

Tovholder: Hvilken rolle/opgaver har tovholderen i vores gruppe?  Hvem er tovholder? 

 

Kommunikation mellem møder: Hvordan kommunikerer vi imellem møderne – Mail, Messenger, Facebookgruppe, andet…? 

 

Møder: Hvor ofte mødes vi? Lav evt. en møderække.  

 

PR/information ud til klyngen: Hvem i gruppen er ansvarlig for at informere om vores arbejde/ide på klyngens hjemmeside, facebook evt. andet?  

 



ØVELSE - UDFYLD ARKET I JERES GRUPPER 
RET GERNE TIL SÅ DET PASSER TIL JER



MERE OPSTART

Mere viden

Mangler vi lokal viden?

Mangler vi faglig viden?

Mangler vi viden om muligheder?

Mangler vi viden om udfordringer

Flere med

Har vi alle de vigtige aktører med? 

Hvem kan ellers bidrage til at 
kvalificere projektet/indsatsen?

?



MIN ERFARING

Det betaler sig at bruge tid 
på at få grundlæggende 
aftaler på plads

Når det ikke sker går mange 
projekter i stå

Indsamling af relevant viden 
skaber bedre fundament

Tidlig inddragelse af 
aktører skaber bedre 
løsning og større ejerskab



GODE MØDER

Møder er knudepunkter for 

fremdrift

= vigtigt med gode møder!



PLANLÆGNING AF MØDET



ØVELSE

Prøv at lave en 
mødeplan for jeres 
næste møde ☺

Brug skabelonen

Overvej om I kan
bruge skabelonen til
noget

I har sammenlagt 10 
minutter



UNDER MØDET – GENNEMGÅES IKKE

2.Undersøg 

Ordet er frit! 

Lyt og vær nysgerrig 

Diskuter ikke for/imod! 

Alle bidrager med viden, erfaring og 

ideer. 

Sæt tid på! 

Talerunder ell. 2-3 pers. gruppesnak 

sikrer alle kommer til orde. 

Talerunder sikrer alle kommer til orde 

 

3 TÆNK 

2- 5 min til egne 

tanker.  

Hvad mener du 

er vigtigt? 

 

1. Præciser  
Hvad I skal 

beslutte og 

evt. hvorfor? 

 

 

5 Beslut 

 
Måske er beslutningen 

åbenlys. 

 

Ellers sæt fast tid af til 

dialog. 

 

Når I ikke til enighed kan I 

lave en afstemning. 

 

Husk at dokumentere 

jeres beslutning 😊 

 

Vejen til en god beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi skal træffe beslutninger, har vi tendens til at blande viden, erfaringer, holdninger og vurderinger. Det bliver nemt en lidt kaotisk snak, som bliver kilde 

til forvirring og frustration, og hvor de mest talende får størst indflydelse. Ved at strukturere dialogen og beslutningsprocessen kan I sikre alle kommer til 

orde, der bliver bedre plads til at lytte til hinanden, I får tid til at tænke jer om, og I vil oftest træffe bedre beslutninger. 

Modellen ovenfor skitserer en struktur, som I kan øve jer på og tilpasse, så den passer til jeres behov. Når I har præciseret, hvad det er for en beslutning I skal 

træffe, er det vigtigt I er åbne og lydhøre overfor hinanden. I skal ikke komme med holdninger og vurderinger, når I undersøger. Vær i stedet nysgerrige. Når I 

er fyldt med nye input, så giv hinanden lidt tid til tænke over, hvad I hver især mener. Ro giver plads til tanker især for nogle. Tag dernæst en runde på, hvad I 

mener beslutningen skal være og hvorfor. Måske er der argumenter som går igen, og som I kan bruge som beslutningsgrundlag. Når alle er blevet hørt, er det 

tid til at træffe en beslutning. Husk at dokumentere jeres beslutning 😊 

4 Vurder  
Fortæl hinanden 

hvad I mener og 

hvorfor.  

 

Opstil evt. fælles 

kriterier som 

beslutningsgrund

-lag 

 

 



UNDER MØDET

IDEER TIL HVAD I 
KAN GØRE HVIS

SNAKKEN IKKE FØRER
NOGET MED SIG

GENNEMGÅS IKKE

Når snakken ikke fører meget med sig😊 

Diskussion versus dialog 
Vi behandler ofte rigtig mange af vores punkter ved hjælp af diskussioner. ’Diskussion’ lægger op til, at vi 
tilkendegiver vores mening om et bestemt punkt – men det er ikke altid det, der bringer punktet videre til en 
egentlig behandling og nærmere en beslutning eller handleplan. Ofte giver den frie diskussion anledning til, at vi 
positionerer os og glemmer at lytte åbent og være nysgerrige. Og det er ofte de stærkeste retorikere, der får 
mest indflydelse. 

Når vi laver landsbyklynger, vil vi gerne have mange med, og vi vil gerne det brede fællesskab. Det betyder også, 
at der er mange forskellige holdninger og værdier på spil. Det er vigtig vi finder sammen i en fælles DIALOG. 
Kendetegnet ved dialogen er at vi - modsat diskussionen – er optagede af at lære af og forstå hinanden og 

sammen skabe gode løsninger. Se nedenfor. 

 

Diskussion Dialog 
Overbevisning 
- det handler om at vinde 
 

Fælles undersøgelse 
- det handler om at undersøge 
 

Jeg behøver ikke at blive klogere  
Vi kan alle sammen lære af hinanden 
 

Jeg har det rigtige svar Tilsammen kan vi finde en god løsning 
- vi deler kompetencer og erfaring 
 

Jeg viser, hvorfor du tog fejl Vi vover at gå efter en ny, fælles løsning 
 

Jeg lytter for at finde fejl Jeg lytter for at forstå 
 

Mine holdninger er sandhed Vores holdninger skal undersøges 
 

Jeg forsvarer mine synspunkter Vi kan forbedre hinandens tænkning 
 

Jeg holder kortene ind til kroppen Jeg fremlægger min tvivl på dine og mine 
synspunkter 
 
 

Jeg tager ikke hensyn til, hvordan du har det Vi skaber et trygt undersøgelsesrum, hvor det 
er OK at ”dumme sig” 

 

Vær opmærksom på, i hvilken en af kolonnerne, I står når I kommunikerer på møderne. Og om det er 
hensigtsmæssigt i forhold til det mødepunkt I arbejder med.  

   

Den endeløse talerække der kaster nye tråde i alle retninger. 
Du kender det sikkert godt. En endeløs talerække og en masse nye tråde er opstået. Alle føler trang til at ytre sig 
om det hele. I er kommet langt væk fra det, der var udgangspunktet. Tiden går, og I kommer ikke rigtigt nogen 
vegne. Iværksæt ”Time-out” og genskab overblik over situationen. Brug mødelederrollen til at synliggøre de 



OPFØLGNING/VIDENSDELING – KORT GENNEMGANG

    Ansvars- og opgavefordeling 

    Projekt: ______________________________   Hovedopgave ________________________________________  Dato: ______/______________ 

 

Delopgave Evt. uddybning Ansvarlig Hjælpere Deadline Udført 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Fordeling af Opgaver Synliggørelse/Vidensdeling/Opfølgning /Samspil



ARBEJDENDE MØDER

”Almindelige arbejdende” møder Projektcafé med fællesspisning



EVT. GRUPPEARBEJDE
OPFØLGNING PÅ GÅRDSDAGENS ”Ø-RUNDE”, ELLER 

ARBEJDET MED KORTLÆGNING 
– NÆSTE SKRIDT

Hvilke hovedopgaver skal I 
have løst inden jul?

Hvilke delopgaver kræver det 
at nå der til?

Hvilken rækkefølge skal det ske 
I (opstil delopgaver i 
kronologisk rækkefølge)

Hvem gør hvad – Evt. deadlines



PRÆCISERING OG FORDELING AF ROLLER OG 
OPGAVER

Hovedopgaver

Delopgaver

Tidsplan

Ansvarlig

    Ansvars- og opgavefordeling 

    Projekt: ______________________________   Hovedopgave ________________________________________  Dato: ______/______________ 

 

Delopgave Evt. uddybning Ansvarlig Hjælpere Deadline Udført 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 



MINE ERFARINGER

Lav en klar ansvars- og 
opgavefordeling

Følg op på det du har taget 
ansvar for



AFSLUTTENDE ORD

ALLE projekter 
møder bums 
undervejs

Klø på og hold 
sammen med 
jeres fælles mål 
for øje

.

https://www.ingerfair.dk/

https://frivillighed.dk/

Ikki.lyng@gmail.com


