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Eftermiddagens opgave

• Med udgangspunkt i erfaringer fra delprojekterne fra 
projektstart og hen mod drift, skal I i fællesskab reflektere 
over og idéudvikle på enkeltindsatser fra delprojekterne
NB: ikke delindsatserne som helhed!

• Et fremadskuende mulighedsrum

• Vi arbejder med en SWOT analyse Styrker (S), Svagheder 
(W), Muligheder (O) og Trusler (T)
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Faser i arbejdet

1. Bordet rundt: en kort historie fra alle om én eller flere gode 
erfaringer/idéer fra delprojekter (5 min. til hver)

2. Vælg en idé eller en delindsats ud, hvor man ser et stort 
potentiale

3. Nutid: Hvilke styrker og svagheder ved idéen/delindsatsen kan 
vi se nu?

4. Fremtid: Hvilke muligheder og trusler kan komme til at forme 
idéen/delindsatsen?

5. Præsentation af "Muligheder" fra SWOT-analyse
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Vær opmærksomme på

• Tag udgangspunkt i konkrete greb eller 
idéer, I har god erfaring med fra 
delprojekterne – I kan have gjort jer 
erfaringer med samme greb, men på 
forskellige måder

• Hav særligt fokus på at få praksisnære 
erfaringer frem i lyset

• Kaffe, kage og pause styres ved det 
enkelte bord
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Bordet rundt

• Alle fortæller en kort historie 
om én eller flere gode 
erfaringer/idéer fra det 
delprojekt, man har været 
involveret i (5 min. til hver!)

NB. Det handler ikke om at 
præsentere et helt delprojekt 
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Vælg ud

• Vælg en idé eller en 
delindsats ud, hvor I ser 
et stort potentiale

• Skriv den ned på en 
post-it
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Nutid

• Hvilke styrker og svagheder ved 
idéen/delindsatsen kan vi se, der er nu?

• Styrker og Svagheder i SWOT-analysen udfyldes
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Styrker
(ved idéen/delindsatsen, som

vi har oplevet den/dem)

Svagheder
(ved idéen/delindsatsen, som

vi har oplevet den/dem)



Fremtid

• Hvilke muligheder og trusler kan komme til at 
forme idéen/delindsatsen? Hvad skal vi tage 
højde for på godt og ondt?

• Muligheder og Trusler i SWOT-analysen udfyldes
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Muligheder
(ift. idéen/delindsatsen, som

vi kunne forestille os, vil 
forme tiltaget)

Trusler
(ift. idéen/delindsatsen, som

vi kunne forestille os, vil 
forme tiltaget)
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Præsentation og dialog

• Præsentation af "Muligheder" fra SWOT-
analyserne... det fremadskuende mulighedsrum
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