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”Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale 

aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at 

Uddannelsesnetværket har været med til at advokere for, at det generelle syn på 

betydningen af uddannelse er blevet styrket i et udviklingsperspektiv” citat fra en 

medlemsorganisations forandringshistorie 



 
 

2 
 
 

 

Uddannelsesnetværket gennem 10 år 

Med 50 forandringshistorier indsamlet i en læringsopsamling, ønsker Uddannelsesnetværkets 
styregruppe at sætte fokus på og dokumentere, hvilken effekt netværkssamarbejdet har haft for 
medlemsorganisationerne i forhold til såvel kapacitetsopbygning, fælles fortalervirksomhed som 
opbygning af relationer mellem organisationerne. 

I 2000 etablerede forskellige NGOer, der arbejdede med uddannelse, det løst strukturerede og 

uformelle Uddannelsesnetværket. Organisationerne ønskede at danne en platform for udveksling af 

ideer og erfaringer, og samarbejde om Education for All målene. I 2004 søgte og fik 

Uddannelsesnetværket for første gang en netværksbevilling fra Danida, og organiserede sig i en formel 

struktur med vedtægter og ansættelse af en koordinator, og har siden fungeret som formelt netværk 

og haft bevillinger til at tilrettelægge aktiviteter for medlemsorganisationer. Den nuværende bevilling, 

der udløber 31/1 2015, former afslutningen af over 10 års arbejde med støtte til 

Uddannelsesnetværkets funktion og aktiviteter.  

Uddannelsesnetværket har samlet omkring 30 danske organisationer, og har organiseret 

netværksaktiviteter, såvel kapacitetsopbyggende som fortaler og erfaringsudvekslings aktiviteter 

(oversigt over aktiviteter vedlagt som bilag B). Netværket har haft midler til at ansætte en 

koordinator; antallet af timer har varieret fra en fuldtidsstilling til 13 timer om ugen.  

Netværkets formål har været og er stadig: 

• At styrke NGO’ernes faglige kapacitet i forhold til arbejdet med uddannelse i Syd 

• At opsamle og formidle faglig erfaring og muliggøre koordinering 

• At bidrage til bistandspolitisk debat om uddannelse og udvikling 

Netværkets styregruppe har på den baggrund ønsket at beskrive Uddannelsesnetværkets historie og 

resultater. Men det er vanskeligt at sætte tal på og måle hvordan medlemsorganisationer har brugt 

input og inspiration fra Uddannelsesnetværket, da læring foregår på mange planer, både formelt og 

uformelt. Samtidig har Netværket fungeret som katalysator for interne og eksterne kontakter, 

erfaringsudvekslinger og udvikling af nye ideer, hvilket ikke altid direkte fører til resultater eller fører 

til det forventede resultat af en aktivitet. Styregruppen besluttede derfor at benytte Most Significant 

Change (MSC) metoden, som er en kvalitativ deltagerorienteret metode, for at indfange resultater og 

forandringer i organisationerne, der samlet set beskriver Netværkets mangeårige historie. Metoden 

blev desuden valgt, da den til forskel fra andre netværksevalueringer har vist sig at bringe flere 

konkrete eksempler på resultater frem. Intentionen var netop at indfange flest mulig aspekter af 

Netværkets arbejde for derved at afdække effekten Netværkets initiativer i medlemsorganisationer og 

i deres samarbejde med partnere i Syd.   

Alle medlemsorganisationer (27 organisationer på nuværende tidspunkt) blev inviteret til at deltage i 

opsamlingen. Der blev indsamlet 50 forandringshistorier (vedlagt som bilag A) hos 11 af Netværkets 

medlemsorganisationer. Processen bestod af gruppeinterviews med 2 – 3 organisationer, hvor 

indsamling af forandringshistorier og første udvælgelse fandt sted (21 mere betydningsfulde 



 
 

  

forandringshistorier blev udvalgt). Herefter udvalgte styregruppen på et møde de 9 mest 

betydningsfulde forandringshistorier.    

De 50 forandringshistorier er blevet indsamlet inden for fem domæner: 

1. Forandringer i organisationen kapacitet til at arbejde med uddannelse i Syd. 

2. Forandringer i organisationens relationer til andre personer eller organisationer i miljøet om 

uddannelse i Syd. 

3. Forandringer i forhold til Netværkets påvirkning af andre aktører indenfor uddannelse og 

udvikling. 

4. Andre forandringer hvor organisationens deltagelse i Uddannelsesnetværket virkelig har gjort 

en forskel for ’måden man gør tingene på’ i organisationen. 

5. Hvad har manglet eller hvilke udfordringer har gjort det vanskeligt for dig/din organisation at 

deltage i samarbejdet og/eller bruge Uddannelsesnetværket? 

De indsamlede historier fordelte sig således: 

 Domæne 1 

Kapacitet 

Domæne 2 

Relationer 

Domæne 3 

Påvirkning 

Domæne 4 

Andre forandr. 

Domæne 5 

Udfordring 

I 

alt 

Antal historier  15 10 11 7 7 50 

Første runde 5 4 4 4 4 21 

Anden runde 2 1 2 2 2 9 

 

Resultater 

Sammenfattende kan resultaterne beskrives som ’omsætningen’ af Uddannelsesnetværkets 
aktiviteter og erfaringsudveksling internt i medlemsorganisationerne i Danmark, spredning til 
partnere i Syd og partnere i internationale organisationer. Konkret fortæller 
forandringshistorierne, hvordan Uddannelsesnetværket har bidraget til strategiudvikling i 
medlemsorganisationerne, om viden og kompetencer omsat til forandringer i organisationernes 
projekt- og programarbejde i Syd, samt Netværkets betydelige rolle i at skabe rammerne for at 
kunne påvirke andre, og være en fælles stemme, og dermed at bidrage ind i den bistandspolitiske 

debat på flere niveauer.  

I første omgang lagde Netværkets medlemmer helt naturligt vægt på en række fordele ved deltagelse i 

Uddannelsesnetværket, som de kunne bruge direkte f.eks. øget viden, flere kontakter til andre, et trygt 

miljø, adgang til ny viden og indflydelse. Dette er et skridt på vejen mod de egentlige resultater; 

forandringer i organisationernes arbejde i Syd og påvirkning af andre aktører. Kapacitetsopbygningen 

er foregået gennem enkeltindivider og derfra bredt ud til organisationer og samspillet med partnere. 

Dette skinner igennem i medlemsorganisationernes diskussioner og udvælgelse under 

gruppeinterviews, hvor de vurderede og prioriterede 21 forandringshistorier som mere 

betydningsfulde end andre.  

De vigtigste resultater fra analysen af disse valg samt en bredere opsamling af Netværkets arbejde ud 

fra alle 50 historier, fortæller: 

 at der er sket en kompetenceudvikling hos deltagende personer, som har ført til, at de er i 

stand til at udføre deres arbejde bedre, og støtte Syd-partnere bedre.  



 
 

  

 at Uddannelsesnetværket har spillet ind i strategiudvikling og støttet udviklingen af måden, 

man gør tingene på i medlemsorganisationerne, og dermed bidraget til organisationsudvikling 

i medlemsorganisationer.  

 at viden og kompetencer er blevet omsat til forandringer i organisationernes projekt- og 

programarbejde i Syd. Ca. 33 % af de deltagende medlemsorganisationer kan pege på direkte 

forandringer i Syd (16 ud af 50 historier). 

 at Netværket har haft positiv effekt på nye, såvel som forandrede relationer hos 

medlemsorganisationerne. Mange organisationer nævner temagrupperne og Styregruppen 

som fora, hvor relationer styrkes.  

 at Netværket har formået at samarbejde med både virksomheder og universitetsverdenen, og 

samtidig etablere grobund for videre samarbejder mellem medlemsorganisationer og nye 

partnere.    

 at Netværket har formået at bidrage ind i den bistandspolitiske debat på flere niveauer. Alle de 

adspurgte medlemsorganisationer peger på Netværkets rolle som en vigtig fælles stemme, der 

kan påvirke uddannelsesagendaen.  

 at Netværket skaber et trygt sted, hvor deltagere kan dele viden og erfaringer. 

 at der kan spores en klar tendens mellem midler, antallet af koordinatortimer og niveauet af 

aktiviteter i Netværket og medlemsorganisationernes deltagelse.  

 

De 9 mest betydningsfulde forandringshistorier er udvalgt, fordi de giver et bredt billede af 

Uddannelsesnetværkets arbejde og afspejler indholdet i de 50 historier. Således blev historier udvalgt 

der havde fokus på: 

  ’Omsætningen’ af Netværkets aktiviteter og erfaringsudveksling; både ift. hvordan læringen 

kan omsættes i en medlemsorganisations arbejde internt i organisationen i Danmark, og ift. et 

bredere perspektiv på, hvordan inspirationen bredes ud i en international organisation og til 

partnere i Syd.  

 Uddannelsesnetværkets støtte til samarbejde mellem organisationer illustreret ved en historie 

om, hvordan samarbejdet mellem 3 medlemsorganisationer førte til gode resultater. Vægten 

blev lagt på Netværkets formidlende rolle i forhold til at danne nye partnerskaber og 

samarbejder, og at resultatet i høj grad har styrket organisationerne i deres arbejde i Syd.  

 Netværkets betydelige rolle i at skabe rammerne for at kunne påvirke eksterne partnere og 

være en fælles stemme. Både store og små medlemsorganisationer har draget nytte af 

Netværkets arbejde med at udarbejde relevant materiale og formidle dette – i et samspil med 

de deltagene organisationer. 

 Uddannelsesnetværkets samarbejde med og formidlende rolle ift. uddannelseseksperter fra 

Nord og Syd, fra forskerverdenen og NGO verdenen. 

 Sammenhængen mellem koordinatortimer og antallet af aktiviteter. To historier handlede om, 

hvordan koordinatorrollen er essentiel i at skabe rammer for aktiviteter, erfaringsudveksling, 

kapacitetsudvikling, fælles fortalervirksomhed og meget mere i Uddannelsesnetværket.   

 

Alt i alt sætter læringsopsamlingen fokus på den brede indsigt Uddannelsesnetværket har givet til 

udvikling af uddannelsespolitik i Danmark og internationalt. Det gælder aktiviteter rettet mod 

kapacitetsopbygning, hvorigennem medlemmerne har fået øget deres forståelse for 

uddannelsespolitik på nationalt og globalt plan. Det har vist sig betydningsfuldt, at Netværket kan 



 
 

  

bidrage til en påvirkning på det uddannelsespolitiske niveau både nationalt og internationalt, og især 

at erfaringer fra Syd kan benyttes i påvirkningsarbejdet i Nord. Hos medlemsorganisationerne 

kommer dette til udtryk gennem vigtigheden af Syd-partneres mulighed for at deltage i og holde oplæg 

på fyraftensmøder omkring deres konkrete nationale/lokale situation, når de har været på besøg i 

Danmark. Hos Styregruppen kommer det mere tydeligt frem i de konkrete forandringer, hvor 

Netværket har været med til at flytte noget uddannelsespolitisk, eks. medlemsskabet af GCE eller 

fastholdelse af kvalitetsuddannelse på Danidas dagsorden, og at Netværket dermed fremstår som 

betydningsfuldt. 

 

Styregruppens valg af de 9 mest betydningsfulde forandringshistorier 

I udvælgelsesprocessen blev der lagt vægt på at repræsentere bredden og diversiteten af 
medlemsorganisationerne, samt at belyse den effekt af Uddannelsesnetværkets arbejde, der kan 
være svært målbart i andre evalueringsformer. Konkrete forandringer er vægtet højt. 
Forandringer, der kan eksemplificeres ved faglig kapacitetsopbygning hos enkeltpersoner, 
ændret praksis i en organisation, forandringer i Syd eller meget håndgribelige resultater såsom 
øgede bistandsmidler til uddannelse.   

Under udvælgelsen fremkom flere overvejelser om forskellen hos små og større 

medlemsorganisationer, da mindre organisationer ikke har samme kapacitet som de store til at 

deltage i debatter og aktiviteter og ikke har en stor medarbejder gruppe at dele erfaringer med. I den 

forbindelse har mangfoldigheden i Netværket, både hvad angår deltageres faglige baggrund og 

organisationers type og størrelse, haft en stor betydning og medvirket positivt til at skabe en god 

dynamik i Netværket. Nedenfor følger de udvalgte mest signifikante historier indenfor hvert domæne.  

Mest betydningsfulde forandringer i domæne 1: Kapacitet til at arbejde med uddannelse i Syd 

En organisatorisk strategiudvikling på uddannelsesområdet 

Organisation: ADRA  

Dato: 14. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

Gennem Uddannelsesnetværket har ADRA fået et bredere perspektiv på de mange elementer der 

findes i arbejdet med udvikling gennem uddannelse, og en forståelse for vigtigheden i at vælge 

tematiske emner ud fra vores målrettet arbejde. 

Hvad skete der? 

ADRA er en organisation som har tre tematiske områder, hvor uddannelse er et af dem, hvilket 

danner grobund for vores medlemskab af Uddannelsesnetværket. Vores organisation har arbejdet 

med udvikling og uddannelse i en årrække, også før vi blev en del af Netværket. Før 

Civilsamfundsstrategien blev præsenteret i 2000, arbejdede vi med uddannelsesprojekter som nok 

havde en mere service-delivery baseret tilgang til tingene. Vi prøvede at få et fokus, fordi vi ønskede 

at arbejde mere tematisk med udvikling. Samtidig eksisterede der en forespørgsel fra donor, om at 

vise og argumentere for hvad det var vi kunne indenfor uddannelse.  

Da vi fik muligheden for at være med i Netværkets arbejde, kom vi tættere på at finde ud af hvilke 

elementer det var vi skulle arbejde med i forbindelse med uddannelse. Hvor vi skulle fokusere. Vi fik 

meget ud af at få det brede syn på uddannelse, og hvad det vil sige at arbejde med uddannelse og 
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udvikling sammen. Det betød også, at organisationen pludselig skulle til at lave nogle fravalg, for vi 

kunne argumentere for at arbejde med det hele. Det har været en længere proces at få lavet det 

fravalg.  

På det tidspunkt havde vi ikke en egentlig uddannelsesstrategi, men det prøvede vi at udvikle. Man 

kan sige, at den fik en del input fra de mange diskussioner jeg fulgte med i dengang i 

Uddannelsesnetværket. Disse diskussioner fokuserede meget på adgang og kvalitet. På det tidspunkt 

havde ADRA arbejdet en del med lærertræning og bygning af skoler.  

Det jeg fik mest ud af dengang, var at få det aspekt ind, som i virkeligheden også er et dilemma, 

omkring hvordan arbejder man med de bløde ting, med civilsamfundstilgangen, uden at få gravet os 

ned i noget service delivery. Det handler om at have en klar tilgang, der skelner mellem at leverer 

uddannelse, modsat at påvirke nogle processer sådan at uddannelse får et udviklingspolitisk fokus. 

På den måde er det ikke os der leverer uddannelsen, men vi er med til at skabe nogle gunstige forhold 

for kvalitetsuddannelse.  

En konkret ting i forhold til det; vi havde arbejdet med lærertræning i mange år og så det som en 

væsentlig del af en kapacitetsopbygning, men vi forstod nok ikke helt at lærertræning, på en og 

samme tid, er en kapacitetsopbygning og en service delivery. At kunne argumentere for hvordan 

denne lærertræning bidragede til styrkelsen af civilsamfundet, og finde indikatorer på denne 

forandring, det havde vi nok ikke helt fået fat i.  

Vi sidder stadig i en organisatorisk diskussion der udfordrer om vi har et tematisk område som 

hedder uddannelse, hvorunder vi laver civilsamfundsstyrkelse, eller om vi har et hovedområde der 

hedder ’styrkelse af civilsamfundet’ hvorunder vi arbejder med uddannelse. Vi søger stadig at tage 

afstand fra den opfattelse at uddannelse er ren service delivery.   

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Interessen i begyndelsen var at se og forstå, hvordan placerer vi os, hvordan ændrer vi vores 

organisation i en bestemt retning.  Uddannelsesnetværket har været, og er en platform, for vores 

organisation, i at få adgang til refleksion, erfaringsudveksling baseret på studier og nye inputs, og til 

at stille nogle spørgsmål. Uddannelsesnetværket, blandt andre, har været med til at støtte ADRA i sin 

strategiudvikling på uddannelse.  

En større værktøjskasse – de 10 værktøjspapirer 

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

Vi udviklede nogle værktøjspapirer i Uddannelsesnetværket om bl.a. kvalitet og 

modersmålsundervisning. De har vist sig utrolig brugbare – både som produkt men også processen 

omkring udviklingen af dem. 

Hvad skete der? 

Jeg sad, og sidder, i en situation hvor jeg har relativt få kollegaer at sparre med på 

uddannelsesområdet – i Danmark. Til gengæld har jeg et meget stort og stærkt netværk med det 

internationale Save the Children, hvorigennem jeg bl.a. har været en del af en verdensomspændende 

kampagne om at få 3 mio. børn i skole, og vi har også diskuteret hvad kvalitet er i uddannelse. Men 

det, der har været særligt ved at have adgang til Uddannelsesnetværket, har været at have nogle 
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direkte diskussionspartnere. Det er meget svært virtuelt at have diskussioner om kvalitet. I 

Netværket foregik disse diskussioner bl.a. gennem arbejdet i temagrupperne som var meget brugt 

mellem 2005-2010.  

Hvor det så har smittet af i Red Barnet, handler om hvordan vi har designet vores 

uddannelsesprogrammer. Der har været mange ting der påvirkede det, men de diskussioner der var i 

Uddannelsesnetværket på det tidspunkt, havde helt klart et stærkt input. De 10 værktøjspapirer der 

blev lavet, som også blev oversat, var nogle vi kunne sende til vores partnere og aktivt bruge.   

Mange af de diskussioner vi havde i Netværket, hvor vi prøvede at nærme os; hvad er det for nogle 

vilkår der skal være til, hvad er lærerens betydning og hvordan kan man sætte et accelereret 

læringsprogram op, kvalificerede virkelig vores eget arbejde og vores egne diskussioner ind i det 

internationale Save the Children.   

Derudover har diskussionerne i Netværket også betydet noget for, hvordan vi arbejder med 

træning/efteruddannelse af lærere. Disse træningsmetoder fik helt sikkert input fra Netværkets 

arbejde og diskussioner i forbindelse med værktøjspapirerne.  

En vigtig pointe for mig er, at det ikke er et spørgsmål om at producere et værktøj eller materiale for 

at kunne sige, at man har fået noget ud af det. Det handler om selve processen omkring, at man har 

nogle at diskutere det med, og forstå det. Det er fint nok, at man samler det op, og dokumenterer det, 

men processen med at udvikle vejer tungest. Når man så kommer så langt, så er erfaringerne med 

applikationen en utrolig vigtig deling. Jeg vil sige, at Netværket skaber et rum for ’oplevet viden’. Når 

man snakker med andre som har oplevet hvordan tingene virker, og hvordan de har ageret i en 

situation der minder om din egen, så er det meget mere værd end at læse et projektdokument.     

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Man kan sige, at her var det mig der personligt blev kapacitetsopbygget, og enkelte af mine nærmeste 

kollegaer på hovedkontoret. Men ellers fødte det ind i det bredere Save the Children og 

programmerne i Syd. Forstået på den måde, at når man er ude at evaluere på programmer som 

rådgiver, så er det her man har mulighed for at trække på nogle af de ting, man har lært i Netværket. 

Man får en større værktøjskasse, når man skal ud at kigge på det arbejde der foregår ude. Som mere 

kvalificeret rådgiver kan man yde et bedre modspil.  

 

Mest betydningsfulde forandringer i domæne 2: Relationer til andre personer eller 

organisationer 

En øjenåbner at mødes med mindre NGO’er 

Organisation: IBIS 

Dato: 14. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

Det har været vigtigt for en større organisation som IBIS, at dele netværk med mellem, store og 

mindre organisationer, der arbejder indenfor uddannelse. Det, at store og små organisationer også, 

igennem netværket, har deltaget i fælles fortalervirksomhed har også været væsentligt. Det betyder 

noget når et netværk med 30 medlemsorganisationer udtaler sig, skriver kronikker og afholder 

møder. Et netværk kan, i sin bedste form, skabe en meget større grad af tillid og åbenhed omkring en 

fælles interesse.  
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Hvad skete der? 

I forhold til IBIS’ relationer, så er det klart at Alliance udviklings projektet i Ghana, finansieret af 

Danida, mellem IBIS, Ghana Venskabsgrupperne og Danmarks Lærerforening (alle medlemmer af 

Netværket), har ændret relationerne mellem de tre organisationer. Vi har indgået et meget positivt 

samarbejde omkring dette meget store projekt fra 2009 til 2014. Med et konsortium herhjemme og 

en styregruppe i Ghana, har det betydet at de tre danske organisationer hele tiden har mødtes og 

planlagt, sparret og støttet styregruppen i Ghana. Vi har været på årlige monitoreringsmissioner, og 

på den måde kommer man meget tæt på hinanden og er i stand til at bruge hinandens styrker og 

forskelligheder.   

Samtidig har det skabt muligheder for andre samarbejder, som f.eks. at IBIS’ temaprogram i Ghana 

har samarbejdet med School for Life (GVs samarbejdsorganisation i Ghana), baseret på deres 

ekspertise og mange års erfaring med uddannelse og modersmålsundervisning for out-of-school-

children.  

En aktivitet som Netværket arrangerede omkring ’Action Learning’ i 2008/9, har gjort, at jeg 

efterfølgende har været involveret i en action learning gruppe i tre år, hvor tre andre 

medlemsorganisationer også var repræsenteret. Det var enormt interessant, og det var også 

væsentligt at lære om andre organisationer internt og eksternt. Det var et forsøg på at lære nogle helt 

andre organisationer at kende, som arbejdede på en helt anden måde end én selv, og finde fælles 

udfordringer og løsninger.    

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

I Uddannelsesnetværket er der skabt et behageligt miljø, hvor den kontakt man får etableret er med 

til at opbygge en tillid og en åbenhed, som er vigtige elementer for at kunne udveksle tanker og idéer. 

Det er sundt for miljøet som sådan, at store og små organisationer sidder i samme netværk, fordi de 

små organisationer ofte har en teknisk ekspertise, som større organisationer sagtens kan lære noget 

af og omvendt.   

 

Mest betydningsfulde forandringer i domæne 3: Netværkets påvirkning af andre aktører 

Netværket udgør en fælles stemme med gennemslagskraft i internationale sammenhænge 

Organisation: Aktion Børnehjælp  

Dato: 12. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket udgør en vigtig fælles stemme for dets medlemmer, som derved har 

muligheden for at påvirke med en uddannelsesagenda i større sammenhænge.  

Hvad skete der? 

Det er en udfordring for en mindre organisation, at gå ind i større nationale/internationale fora for at 

opnå en større påvirkning af aktører, f.eks. i forhold til at få uddannelse mere på 

udviklingsdagsordenen og få formuleret de nye Millennium Development Goals.  

Den aktivitet som Netværket har deltaget i, såsom at gå ind i Global Campaign for Education i 2009, 

eller at bidrage med til ’Fund the Future’ pjecen i 2013 er en vigtig påvirkning, som man som enkelt, 

lille organisation ikke havde været i stand til på samme måde.  

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 
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Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale/internationale aktører skabt et vigtigt 

fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige at Uddannelsesnetværket har været med til at 

advokere for, at det generelle syn på betydningen af uddannelse er blevet styrket i et 

udviklingsperspektiv.  

Påvirkning gennem fortalerarbejde og analyser af dansk bistand til uddannelse 

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket har, en 3-4 gange, lavet en analyse af dansk Uddannelsesbistand, en analyse af 

hvordan Danmark bruger pengene på uddannelse, og den har Red Barnet brugt meget aktivt. 

Hvad skete der? 

Uddannelsesnetværkets analyse har Red Barnet brugt til bl.a. at få hævet den humanitære bistand på 

uddannelse. International Save the Children havde en kampagne ’Rewrite the Future’ fra 2005 til 

2011, som skulle sætte fokus på uddannelse af børn i ’fragile states’. Vi producerede internationalt, 

meget styret af Save the Children UK, som lavede en finansanalyse – globalt set – der gjorde det klart, 

hvor stor en del af den humanitære bistand der gik til uddannelse.  

I og med at Save the Children, dermed havde et fælles analyseredskab, kunne analysen af den danske 

bistand til uddannelse spille ind i denne, og vi kunne bidrage med nogle specifikke tal for Danmark. 

På den måde lavede Save the Children nogle fælles ’advocacy-beskeder’ i forhold til at få fokus på 

hvorfor uddannelse er vigtigt i skrøbelige kontekster. Vi fik f.eks. sat fokus på at Global Partnership 

for Education også skulle omfatte ’fragile states’, og vi fik med i Global Monitoring Report det år, at 

hvis man skulle have alle børn i skole, så skulle man fokusere på de her lande, for det er her, at 

halvdelen af de børn, der ikke er i skole, befinder sig.    

Til alt dette hjalp den analyse der blev lavet i Netværket, sammen med de dialogmøder der blev sat 

op med UM. Der blev også arrangeret debatmøder på området, og der blev bredt presset på for at få 

’fragile states’ på dagsordenen. Danmark var, på det tidspunkt, også leder af Fast Track Initiative og 

var med til at skubbe på, at man i højere grad støttede ’fragile states’.  

En anden ting jeg vil nævne er, at generelt så har Styregruppen i Netværket, foruden at lave alt det 

koordinerende og fastlægge arbejdsplaner, også haft et meget selvstændigt fortalervirke gennem bl.a. 

Global Campaign for Education. Styregruppen har udgjort et netværk i Netværket, og har gjort det 

muligt at lave noget effektivt fortalerarbejde.  Hvilket er blevet kommunikeret ud gennem 

nyhedsbrevet.   

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Både med det analysearbejde Netværket havde lavet, men også gennem kontakterne og møderne 

med UM og de arrangerede debatmøder, fik Save the Children indflydelse på de politiske 

beslutninger.  

 

Mest betydningsfulde forandringer i domæne 4: Andre forandringer 

Effekten af spørgeskemaer 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 



 
 

10 
 
 

Hvad har forandret sig? 

Det er sundt at forholde sig åbent overfor medlemsundersøgelser i form af f.eks. spørgeskemaer. Det 

bliver man klogere af. 

Hvad skete der? 

Når spørgeskemaer bliver sendt ud bliver man som organisation konfronteret med spørgsmål, oftest 

på sin faglighed, hvilket er meget sundt og godt. Det bliver man klogere af og mere afklaret i sit hoved. 

Selvom man kan blive irriteret over at sidde med sådan et, og skulle svare inden en bestemt dato, så 

bliver man udfordret af det. Her tænker jeg specifikt på spørgeskemaet sendt ud til Netværkets 

medlemmer i forbindelse med undersøgelsen omkring hvad ’kvalitet’ er i uddannelse.   

Også når Global Campaign for Education (GCE) sender deres spørgeskemaer ud får man virkelig et 

blik ind i det kæmpe vidensområde vi er med i. Man finder også ud af at når en proces skal være 

demokratisk og involverende, hvor stort og vildt det bliver og hvor mange forskellige aspekter 

spørgeren skal forholde sig til, og få kogt ned til et samlet stykke papir. Når man så læser den færdige 

undersøgelse finder man ud af hvor komplekst et vidensområde vi arbejder i.  

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Ved undersøgelser på den ene eller anden måde sker der noget i forhold til formidlingen, men også en 

intern organisatorisk afklaring når man skal svare på og reflektere over noget.  

Modersmålsundervisning - et prioriteret fokus 

Organisation: IBIS 

Dato: 14. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

IBIS har en del erfaringer med modersmål- og tosproget undervisning fra Latinamerika. Dette er nu 

udvidet til også at omfatte en del af vore programmer i Afrika.  

Hvad skete der? 

IBIS har længe arbejdet i Latinamerika med modersmål og tosproget undervisning (som en kollektiv 

rettighed for de indianske folk), men vi så det meget som et væsentligt tema i arbejdet med 

uddannelse i Latinamerika og ikke i Afrika. Det var en øjenåbner for IBIS, at Netværket for mange år 

siden, prioriterede at arbejde med erfaringer om modersmål og tosproget undervisning, hvilket 

resulterede i en etableret baggrundsgruppe af medlemsorganisationer, afholdte møder og endelig en 

meget stor to-dags konference i samarbejde med DPU i 2007 med omkring 200 deltagere. 

Udover det væsentlige i at børn knækker læsekoden på modersmål, og modersmål bliver værdsat 

som bærer af væsentlige erfaringer, kultur og identitet, så betød det også noget, at der på 

konferencen blev lagt vægt på cost-benefit af modersmål. Et af argumenterne mod 

modersmålsundervisning i de første år (og to-sprogs pædagogik ift. introduktion af andet sprog - ofte 

nationalsproget) er, at det er alt for dyrt.   Disse økonomer påviste at hvis en cost-benefit analyse 

bliver lavet henover f.eks. 10 år – så vinder landet store økonomiske gevinster, fordi eleverne vil lære 

meget mere og dermed på sigt være i stand til at forsørge sig selv og deres familier i langt højere grad 

end nu – hvor 30 % af de børn, der går i skole i Afrika enten går ud undervejs eller ender første del af 

grunduddannelsen (6 år) uden at kunne læse, skrive og regne – fordi eleverne ikke forstår det 

læreren siger på engelsk, portugisisk, spansk eller fransk. Indførelse af modersmålsundervisning er 

dyrt – men kun i de første 5 år, hvor bøger, materialer og lærertræning skal produceres og indføres.  
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Så vi uddannelsesfolk og vores leder fik en meget dybere forståelse af at modersmålsundervisning er 

lige så vigtig i Afrika, som i Latinamerika. Vi begyndte at beskæftige os med modersmål, i det vi kalder 

IBIS globale uddannelses gruppe, bestående af programfolk fra alle vore programlande, hvor vi 

udviklede et IBIS konceptpapir, som har understøttet at man i nogle af de afrikanske lande har 

arbejdet med modersmål siden.  

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det, at Uddannelsesnetværket satte fokus på emnet, gjorde at IBIS fik øjnene op for væsentligheden af 

området både ’teknisk’ og politisk udover Latinamerika. IBIS lærte at modersmålsundervisning har 

en større og bredere betydning. Ville vi have lært det, hvis ikke Netværket havde sat fokus på det? 

Med tiden, ja. Men Netværket prioriterede det, og blev på den måde en katalysator for en 

organisatorisk forandring.   

 

Mest betydningsfulde forandringer i domæne 5: Udfordringer 

Fokus på hvordan vi tænker bistandsudvikling globalt 

Organisation: Association for World Education (AWE)  

Dato: 12. august 2014 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket taler meget ind i et Syd/Nord perspektiv, og en deltagelse i aktiviteter 

forudsætter et solidt kendskab til NGO tænkemåden. 

Hvad skete der? 

Personen fra vores organisation, der først blev medlem af Uddannelsesnetværket, kunne simpelthen 

ikke se hvad vi kunne bruge det til. Det tror jeg har noget at gøre med, at hun kom fra en anden 

verden. Forstået på den måde, at det måske er et lille problem, at Netværket er så fokuseret på en 

bistandstænkning, og det stærke Syd-perspektiv, som gør at man virkelig skal være godt inde i NGO 

tænkemåde.  

Det kan godt være en barriere, at Netværkets virke bliver så låst på en Danida tænkemåde omkring 

’hvad kan blive finansieret’. Udgangspunktet bliver dermed ’hvordan får vi penge til at lave noget 

med effekt helt ud i Syd?’.  

I fremtiden, ved siden af f.eks. CISU’s virke, kunne det være spændende at have et netværk/en 

organisation, som havde mere fokus på kvalitet i undervisningen. Som også er det vores forstående 

Ghana projekt kommer til at handle om. Der er fortsat et stort behov for at fokusere på, og kunne 

opruste på de menneskelige aspekter i undervisningen.  

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Ved min deltagelse i partnerskabsforløbet skulle jeg virkelig kæmpe mig igennem stoffet, for at 

komme ud af Nord/Syd perspektivet, og for at kunne se hvordan jeg kan tænke det her globalt. For 

udvikling, og i dette tilfælde partnerskaber, er jo ikke bare i Nord/Syd spørgsmål, det er virkelig et 

spørgsmål om, hvordan der ligger noget udviklingspotentiale i hvert enkelt land i forhold til 

bæredygtige partnerskaber.  

Midler, koordinatortimer og deltagerantal går hånd i hånd 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 
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Hvad har forandret sig? 

Hvis man prøver at koble deltagerantal på årsbasis med bevillingerne, så tror jeg at det vil blive 

meget tydeligt at koordinatortimerne og antallet af deltagere hænger sammen og er nedadgående.  

Hvad skete der? 

Det er enormt svært at få folk til at deltage, det er også tydeligt at se nu. Det er ikke af ond vilje men 

pga. den almindelige travlhed i miljøet, tror jeg. I første halvdel af Uddannelsesnetværkets levetid var 

der ikke så mange steder man kunne gå hen og få oplysning på den måde, så var det lettere at få folk 

til at komme. 

Det blev allermest tydeligt for mig i den sidste runde, da Netværkets bevilling var sat ned, hvor 

koordinatoren på det tidspunkt meldte ud at hun hverken havde tid eller kræfter til at styre 

aktiviteter såsom temagrupper – det måtte medlemsorganisationer selv stå for. Herefter var det 

meget varieret hvor mange der deltog.  

Dermed kan der konstateres en udvikling i Uddannelsesnetværket som har fulgt vores bevillinger. 

Det har været sværere og sværere at mønstre et højt deltagerantal jo færre koordinatortimer vi har 

haft.  

Den nye struktur efter Uddannelsesnetværkets afslutning, tror jeg, vil få en betydning for 

samarbejdet i Syd. Jeg vil med stor sandsynlighed fravælge så bred en sammenslutning, baseret på 

erfaringer med at føle sig som en meget lille brik i et stort spil. Min hovedinteresse Uddannelse vil 

næppe blive fokusområde og dermed mister jeg grundlaget for den inspiration og læring, der skulle 

videregives til partnerne.  

Det at Netværket er et trygt miljø og at resultatet ikke er forudbestemt, er enormt vigtigt for mig. Når 

vi mødes så diskuterer vi og finder i fællesskab ud af hvor det er vi skal hen, og hvordan kommer vi 

derhen.  

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Mens vi kunne trække mange folk til arrangementerne handlede det om koordinatortimer, og om 

økonomi til at kunne tiltrække de gode oplægsholdere. Jeg synes den udvikling der er lige nu, som jeg 

udmærket godt ved er afspejlet af internationale tendenser om at samles i større og større 

sammenslutninger, i den grad er en udfordring. 

 

 

 



 

Bilag A: Alle 50 MSC historier fra de deltagende medlemsorganisationer. 
 

Domæne 1: Forandringer i organisationens kapacitet til at arbejde med 

uddannelse i Syd 
1. En organisatorisk strategiudvikling på uddannelsesområdet 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie 

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: ADRA  

Dato: 14. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Gennem Uddannelsesnetværket har ADRA fået et bredere perspektiv på de mange elementer der 

findes i arbejdet med udvikling gennem uddannelse, og en forståelse for vigtigheden i at vælge 

tematiske emner ud fra vores målrettet arbejde. 

 

Hvad skete der? 

ADRA er en organisation som har tre tematiske områder, hvor uddannelse er et af dem, hvilket danner 

grobund for vores medlemskab af Uddannelsesnetværket. Vores organisation har arbejdet med 

udvikling og uddannelse i en årrække, også før vi blev en del af Netværket. Før 

Civilsamfundsstrategien blev præsenteret i 2000, arbejdede ADRA med uddannelsesprojekter som 

nok havde en mere service-delivery baseret tilgang til tingene. Vi prøvede at få et stærkere fokus fordi 

vi ønskede at arbejde mere tematisk med udvikling. Samtidig eksisterede der en forespørgsel fra 

donor om at vise og argumentere for hvad det var vi kunne indenfor uddannelse.  

 

Da vi fik muligheden for at være med i Netværkets arbejde, kom vi tættere på at finde ud af hvilke 

elementer vi skulle arbejde med i forbindelse med uddannelse. Hvor vi skulle fokusere. Vi fik meget ud 

af at få det brede syn på uddannelse, og hvad det vil sige at arbejde med uddannelse og udvikling 

sammen. Det betød også, at organisationen pludselig skulle til at lave nogle fravalg, for vi kunne 

argumentere for at arbejde med det hele. Det har været en længere proces at få lavet det fravalg.  

 

På det tidspunkt havde vi ikke en egentlig uddannelsesstrategi, men det prøvede vi at udvikle. Man kan 

sige, at den fik en del input fra de mange diskussioner jeg fulgte med i dengang i 

Uddannelsesnetværket. Disse diskussioner fokuserede meget på adgang og kvalitet. På det tidspunkt 

havde ADRA arbejdet en del med lærertræning og bygning af skoler.  

 

Det jeg fik mest ud af dengang, var at få det aspekt ind, som i virkeligheden også er et dilemma, 

omkring hvordan arbejder man med de bløde ting; med civilsamfundstilgangen, uden at få gravet os 

ned i noget service delivery. Det handler om at have en klar tilgang, der skelner mellem at levere 

uddannelse, modsat at påvirke nogle processer sådan at uddannelse får et udviklingspolitisk fokus. På 

den måde er det ikke os der leverer uddannelsen, men vi er med til at skabe nogle gunstige forhold for 

kvalitetsuddannelse.  
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En konkret ting i forhold til det; vi havde arbejdet med lærertræning i mange år og så det som en 

væsentlig del af en kapacitetsopbygning, men vi forstod nok ikke helt at lærertræning, på en og samme 

tid, er en kapacitetsopbygning og en service delivery. At kunne argumentere for hvordan denne 

lærertræning bidragede til styrkelsen af civilsamfundet, og finde indikatorer på denne forandring, det 

havde vi nok ikke helt fået fat i. Men her hjalp det at organisationen begyndte at arbejde med en 

uddannelsesstrategi.  

 

Vi sidder stadig i en organisatorisk diskussion der udfordrer om vi har et tematisk område som hedder 

uddannelse, hvorunder vi laver civilsamfundsstyrkelse, eller om vi har et hovedområde der hedder 

’styrkelse af civilsamfundet’ hvorunder vi arbejder med uddannelse. Vi søger stadig at tage afstand fra 

den opfattelse at uddannelse er ren service delivery.   

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Interessen i begyndelsen var at se og forstå, hvordan placerer vi os, hvordan ændrer vi vores 

organisation i en bestemt retning.  Uddannelsesnetværket har været, og er en platform, for vores 

organisation, til at få adgang til refleksion, erfaringsudveksling baseret på studier og nye inputs, og til 

at stille nogle spørgsmål. Uddannelsesnetværket, blandt andre, har været med til at støtte ADRA i sin 

strategiudvikling på uddannelse.  

 

2. Brugbare konkrete materialer 

Organisation: Aktion Børnehjælp  

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Ved at blive medlem af Uddannelsesnetværket har Aktion Børnehjælp fået adgang til og draget utrolig 

meget nytte af flere konkrete materialer udviklet af Uddannelsesnetværket.  

 

Hvad skete der? 

Aktion Børnehjælp er en ældre organisation på 49 år. Vi arbejder kun i Indien med børn og unge og 

uddannelse. Vi har været medlem af Uddannelsesnetværket siden starten af 2013. Medlemskabet 

skete samtidig med en større organisatorisk ændring, hvilket bl.a. betød flere projektansatte. Vi har 

alle år haft en ansat siddende på sekretariatet, men det er kun siden starten af 2013 at organisationen 

har haft ansatte til at varetage projekter. Vi er gået fra hovedsaligt at støtte drift af skoler, til nu at 

arbejde mere med at sikre kvalitetsuddannelse og kvalificering af lærere. Samtidig forsøger vi at 

formidle og oplyse mere i DK, og vi arbejder på at gøre os mere synlige i DK.  

 

Vores organisation har haft stort udbytte af Netværkets konkrete materialer såsom pjecen om 

’Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder’ fra 2014, og guiden om ’Advocacy for 

Education – A step by step guide’ fra 2014.  

 

Vi påbegynder et seks måneders partnerskabsprojekt inden længe og her bruges Advocacy guiden som 

et led i kapacitetsopbygningen af de fire partnere i Syd. Som en opstart afholder vi et seminar, hvor én 

af dagene fokuserer på fortalervirksomhed baserest på guiden, som de får udleveret. Forhåbningen er 

at den kan hjælpe dem videre i deres arbejde. Længere inde i projektet vil vi lave individuelle forløb, 

og alt efter hvor langt den enkelte partner er, vil jeg eventuelt kunne bruge guiden i den videre forløb. 
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Advocacy guiden bliver på den måde et værktøj vi sammen kan referere til, og som både de og vi kan 

arbejde videre med.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Materialer omkring advocacy og virksomhedspartnerskaber udgivet af Uddannelsesnetværket har 

støttet os meget i vores egen interne kapacitetsopbygning, og skal støtte til kapacitetsopbygning af 

partnere. 

 

3. Nyhedsbreve og deltagelse i fyraftensmøder 

Organisation: Aktion Børnehjælp  

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Det er godt for Aktion Børnehjælp at være en del af et fællesskab i Netværket, hvor vi kan holde os 

orienteret gennem nyhedsbrevene, og hvor det er muligt for ansatte såvel som vores mange frivillige 

at gå til arrangementer for at blive inspireret af andres metodiske tilgange og arbejdsgange. 

 

Hvad skete der? 

Vi er en lille organisation så ressourcemæssigt skal der hver dag prioriteres. Jeg havde tidligere, 

gennem andet arbejde, stiftet bekendtskab med Børne- og Ungdomsnetværket og herfra vidste jeg at 

der også fandtes et Uddannelsesnetværk. Som projektansat med egne ansvarsområder på et lille 

hovedkontor fandt jeg det vigtigt og udbytterigt at søge andre fællesskaber.  

 

Uddannelsesnetværkets nyhedsbreve og arrangementer er samtidig så specifikt på uddannelse og 

ulandsbistand, at det gør det nemmere at overskue og vælge hvad der kan bruges. Det, at en specifik 

viden er samlet i et komprimeret nyhedsbrev, betyder at vi som mindre organisation skal bruge færre 

mandtimer på at blive opdateret. Man ved, at når det kommer fra Netværket så handler det specifikt 

om uddannelse, og især gennem nyhedsbrevet hvor der henvises til andre uddannelsesaktører, 

arrangementer og rapporter, betyder det at man ikke selv skal søge efter det.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Aktion Børnehjælp har mange frivillige, der arbejder direkte med vores projekter, og de kan blive 

klædt godt på ved deltagelse i Netværkets arrangementer. Samtidig er nyhedsbrevet en nem form for 

viden og inspiration at videresende til dem.  

 

4. Mulighed for at lave noget mere systematisk arbejde 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Association for World Education (AWE) 

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Der er blevet sat fokus på mulighederne for at lave noget mere systematisk samarbejde, gennem 

projektarbejde med nogle af vores uddannelsespartnere i Syd. 

 

Hvad skete der? 



4 
 

AWE er en gammel institution der blev stiftet sidst i 60’erne af gamle højskolefolk, som i starten lavede 

gensidig udveksling mellem Danmark og USA. Relativt tidligt fik vi sikret en deltagelse i FN’s 

hovedkvarter i New York, i nogle af de forskellige NGO-fora der er oprettet der. Et egentlig syd-arbejde 

har vi, indtil nu, ikke beskæftiget os med. Vi har udelukkende været en organisation, der har advokeret 

for uddannelse og folkeoplysning i hele verden.  

 

I Danmark har vi ingen ansatte medarbejder, vi er alle frivillige. Vi blev medlem af 

Uddannelsesnetværket i 2010 i forbindelse med konferencen CONFINTEA i Belem, Brasilien – en 

konference afholdt af UNESCO hvert 12. år. Vi lavede nogle workshops, og mødte nogle medlemmer af 

Netværket bl.a. IBIS. Da vi kom hjem besluttede vi, at det nok var en meget god idé at være medlem af 

Uddannelsesnetværket.  

 

Jeg synes at vores medlemskab i Netværket, kan siges at være kilden til en organisatorisk 

forandringshistorie, i den forstand at der blev sat fokus på, at der lå nogle muligheder i at lave noget 

mere systematisk samarbejde med nogle af vores uddannelsespartnere i Syd. Også fordi der var 

mulighed for at få noget finansiering. Til det skal det siges, at AWE er en fuldstændig selvfinansierende 

organisation, vi har kun modtaget nogle få oplysningsmidler fra Danida til at lave kampagnearbejde. Vi 

har indtil nu aldrig lavet bistandsprojekter, men lige nu forbereder vi et projekt i Sydindien og et i 

Ghana.  

 

Vi har måske ikke brug Netværket så meget igen, men jeg har personligt deltaget i et partnerskabs- og 

værdikædeforløb tilbage i 2012/13. Med tiden er vi blevet større og vores ressourcer er vokset. Der er 

sket rigtig meget i udviklingen af organisationen, og det er blevet nemmere at mødes på globalt plan, 

samt nemmere at søge midler til alle slags sammenkomster/konferencer. Alt dette har været med til at 

gøre det klart, at det var en mulig vej at gå for AWE, at søge projekter.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Til projektorienteret arbejde skal der være noget kapacitet til stede, og det handler om at få opbygget 

denne kapacitet. Partnerskabsforløbet var med til at ’booste’ tænkningen omkring, hvordan vi kunne 

være mere konstruktive i forhold til at opbygge organisations kapacitet. Omvendt er det noget der 

tager tid, da vi er få der deltager hver gang, og det tager tid at få spredt den viden og ikke mindst 

brugen af den.  

 

5. Action Learning og en bredere indsigt i den danske udviklingspolitik 

Organisation: AXIS 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

At tage del i Uddannelsesnetværket har bevirket, at jeg personligt er blevet kapacitetsopbygget, men 

jeg er også blevet introduceret til en verden der var ukendt for mig før.  

 

Hvad skete der? 

Der var et forløb med Action Learning i Netværket, hvor jeg var med i en gruppe med to andre 

organisationer. Forløbet startede med to kursusgange, hvor vi blev introduceret til begrebet og 

metoden gennem øvelser. Herefter var det op til os selv at arbejde videre med det i grupperne. Vi har i 
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AXIS haft et forløb med ’kollegial supervision’ (som minder meget om Action Learning), som jeg faktisk 

også havde arbejdet med før med en partner i Peru, så forløbet med Action Learning i Netværket var 

ikke helt nyt for mig.  

 

Men det, at vi gennemgik sådan et forløb i Netværket, har været med til at påvirke min måde at 

ny/videretænke ’kollegial supervision’. Man kan sige, at det på en eller anden måde har påvirket AXIS 

som organisation, på den facon at ’kollegial supervision’ metoden er blevet taget ind som en måde at 

arbejde, i det her tilfælde med lærere på. Forløbet om Action Learning har i hvert fald påvirket mit 

eget arbejde i AXIS.    

 

At mødes med Action Learning gruppen gav en god mulighed for at dele nogle oplevelser og erfaringer 

fra det arbejde vi laver, men det handlede også om at øve sig i metoden. Da det var længe siden jeg 

sidst havde arbejde med ’kollegial supervision’, brugte jeg dette forløb i Netværket til at blive 

opkvalificeret.  

 

Nu var eksemplet omkring Action Learning meget specifikt, men jeg vil også nævne, at Netværket for 

mig har betydet en indsigt ind i en ukendt verden. Jeg kommer med en professionel baggrund i 

uddannelse, og kendte ikke så meget til udvikling og internationale politikker. For mig har 

Uddannelsesnetværket åbnet min bevidsthed omkring de bredere forhold i forbindelse med 

udviklingsarbejde. Som f.eks. nogle af alle de internationale konventioner der findes på uddannelse 

(Global Campaign for Education), den rettighedsbaserede tilgang og/eller fortalervirksomhed.  

  

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Jeg er blevet introduceret til områder jeg ikke rigtig kendte til eller forstod omfanget af før, gennem 

Uddannelsesnetværket, og på en måde blevet opkvalificeret til at kunne indgå mere effektivt i arbejdet 

i AXIS.   

 

6. Advocacy forløb 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: AXIS 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

En projektgruppe i AXIS har besluttet at deltage i Netværkets forløb omkring Advocacy i efteråret 

2014, der indebærer 3 workshops.  

 

Hvad skete der? 

Vi er en projektgruppe fra AXIS, der skal deltage i det kommende advocacy-forløb i Netværket, og 

forhåbentlig viser det sig at vi lærer en masse om advocacy-processen, nok til at lære videre i 

organisationen til de andre projektkoordinatorer.  

 

Projektgruppen har besluttet sig for at deltage i advocacy-forløbet fordi advocacy er en dimension i 

det specifikke projekt, og tidspunktet er godt lige nu. Vi har alle brug for opkvalificering på området, 

og det er en enorm støtte at deltage i sådan et forløb sideløbende med at projektet udfolder sig - det er 

meget aktuelt.  Koordinatorerne på projektet besluttede, at det var meget nyttigt at søge input udefra.     
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Det er et projekt der har kørt i flere faser siden 2004, hvor elementet fortalervirksomhed har været en 

svær side af projektet, fordi det ikke lige har været den del der er blevet arbejdet systematisk med før. 

Men projektet står overfor at skulle sørge for en plan for fortalervirksomhed på projektet. Gennem en 

opkvalificering af AXIS koordinatorerne, er de bedre i stand til at støtte deres partner i at udforme 

denne plan, og udføre selve fortalervirksomheds-aktiviteterne.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Ud over den personlige opkvalificering, kan jeg forestille mig at det er noget der kan påvirke videre ind 

i AXIS.  

 

7. En organisatorisk bevægelse væk fra levering af ’hardware’  

Organisation: Børnefonden 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Børnefonden har gennemgået en længere udvikling, som nok har taget mere fart de seneste år, hvor vi 

især på uddannelsesområdet, er gået meget fra at levere ’hardware’ til primært at arbejde med de 

’blødere ting’ såsom kapacitetsopbygning og facilitering. 

 

Hvad skete der? 

Med fare for at undervurdere eller overvurdere Netværkets betydning, så skal det siges at i forbindelse 

med læringsprocessen i forhold til denne bevægelse, har vi selvfølgelig brugt den viden vi kunne hente 

i Netværket.  

 

Børnefonden har nedskrevet positionspapirer omkring vores arbejde med uddannelse. Idet 

Børnefonden er organiseret således, at vores landekontorer alle refererer til Børnefonden, København 

sætter de rammepapirer/positionspapirer vi laver, standarden igennem alt Børnefondens arbejde. Det 

gør også, at disse positionspapirer er meget praktisk orienteret, for det er sådan set ligegyldigt 

hvordan vi forstår det på hovedkontoret, hvis ikke de kan omsætte det til handling ude i 

lokalområderne. Derfor handler vores positionspapirer meget praktisk om f.eks. hvordan man 

arbejder med skolebestyrelser og med fortalervirksomhed.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det er klart, at Netværket har med stor sandsynlighed født ind i de standarder vi sætter for vores 

arbejde med uddannelse ude.   

 

8. Forståelse for at arbejde i en meget stor professionel kontekst 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 
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Gennem Uddannelsesnetværket har GV fået et vigtigt indblik i en mere professionel verden, hvor det 

blev klart at man, som mindre organisation med væsentligt input af frivillige kræfter, kan drage stor 

nytte af et samarbejde med store, fagspecifikke og professionelle NGOer.  

 

Hvad skete der? 

GV har været deltagende i Netværket siden den spæde start, også før 2004. Jeg har været med i GV i 

mange år, og var som frivillig i GV i starten meget fokuseret på og optaget af de enkelte projekter jeg 

arbejdede med på det pågældende tidspunkt. Via Uddannelsesnetværket er det pludselig gået op for 

mig, at der sidder en hel masse folk, der har det som levebrød at arbejde med de ting, jeg gik og legede 

med på et frivilligt plan, og at de faktisk har lange uddannelser på det udviklingspolitiske område (nu 

er jeg selv uddannelsesperson af profession).  

 

Det har været vigtigt for GV at opdage, og få kontakt med de ressourcer og erfaringer der er 

tilgængelige. Den inspiration og mulighed for at følge med i større internationale udviklingspolitiske 

trends har givet et andet udblik for organisationen, og vi har samtidig kunnet viderebringe alt dette til 

vores partnere.    

 

Mere konkret kan det nævnes at GV er blevet inspireret af Uddannelsesnetværket til arbejdet med 

’School for Life’ – projektet. Derudover har hjemmesiden været et brugbart tiltag som deles med 

partnere, ligesom de kontinuerlige nyhedsbreve. Begge tiltag bliver der meldt positivt tilbage på fra 

samarbejdspartnere i Ghana. Det kommer altid bredere ud end bare hos GV. 

 

Flere frivillige i Danmark deltog i udviklingen og produktionen af Uddannelsesnetværkets 10 

Værktøjspapirer, som bl.a. bruges som baggrundspapirer i vores projektsamarbejder.  Disse papirer 

blev udformet gennem temagruppearbejde, en arbejdsform der var etableret gennem en længere 

årrække af Netværkets levetid, og som GV også fik en masse ud af. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Netværket har åbnet vores øjne for og tilgængelighed til hvad der ligger af ressourcer på 

uddannelsesområdet i forhold til udvikling.   

 

9. Kapacitetsopbygning medlemsorganisationer imellem – Allianceprojektet 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Det er mødet og hernæst samarbejdet i Uddannelsesnetværket, der har ført til, at vi søgte et 

allianceprojekt sammen med Ibis og Danmarks Lærerforening (DLF). Det er et succesfuldt projekt der 

sammenkobler de kompetencer, de tre organisationer har. Ingen af os ville have kunnet lave det alene, 

og vi har rigtig meget fornøjelse af samarbejdet her og i Ghana.  

 

Hvad skete der? 

De tre organisationer mødtes gennem Netværkets aktiviteter og blev enige om at der måtte laves 

noget rettet mod børn der ikke kom i skole i Ghana, fordi der ikke var nogen skoler i deres nærområde 

(afstand). I allianceprojektet kom GV med fagligt input på baggrund af vores erfaringer med School for 
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Life arbejde. Til gengæld har vi kunnet læne os op ad IBIS’ governance-erfaring og DLFs samarbejde 

med lærerforeningen i Ghana. På den måde brugte vi hinandens erfaringer og kompetencer. 

 

Allianceprojektet startede i 2007 og sluttede i 2013. Som ’den lille’ spiller følte GV sig meget 

respekteret og anerkendt igennem hele processen. Alle tre organisationer havde en plads i projekt-

konsortiet i Danmark.  

 

Det er et eksemplarisk projekt, da det trækker på det, vi hver i sær er gode til i de tre organisationer. 

Samarbejdet i Ghana fungerer stadig og selve indholdet af projektet omkring at lave komplementær 

uddannelse (CBE - altså med fokus på dem der ikke kom i skole) er blevet en del af lovgivningen i 

Ghana. Det, at det er blevet så anerkendt, kan bl.a. tilskrives at vi er flere sammen om at gøre det, og 

fordi der er blevet lagt vægt på at undervisningen skulle være modersmålsbaseret. 

 

Det CBE system der startede lokalt bliver nu rullet ud over hele landet, med DFID og UNICEF penge. 

Bagvedliggende er der en CBE alliance som er samarbejdsorgan for alle involverede indsatser, hvor 

School for Life er lead – og gør det godt fordi IBIS også er til stede. GVs og IBIS’ mangeårige 

tilstedeværelse betyder noget i den lokale kontekst, og dermed har samarbejdet medbragt en lokal 

accept der giver projektet en solid bæredygtighed.     

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Hvad der opstod som en fælles interesse er vokset til en bæredygtig udvikling i Ghana. Netværket har 

formået at samle og skabe samarbejde mellem en mindre organisation baseret på frivillige kræfter, en 

større professionel NGO og en fagforening. 

 

10. Snitfladen mellem service delivery og advocacy 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket stillede skarpt på forståelser/fortolkninger af service delivery, konkretiserede 

strategisk service delivery og skubbede til diskussionen om nødvendighed og relevans af denne 

diskussion som grundlag for advocacy. 

 

Hvad skete der? 

GVs fokus på og italesættelse af advocacy kommer især på uddannelsesområdet fra 

Uddannelsesnetværkets indsats på området. Det har betydet meget for os og vores arbejde – både her 

og i Syd. Det konstruktive arbejde med advocacy har haft betydning for at vi har fået et fælles sprog 

med vores partnere.  

 

Før denne proces var mange organisationer ved at lave en uhensigtsmæssig selvcensur, hvor vi 

ingenting måtte og helst ikke bruge penge på noget der bare lugtede en smule af service delivery. Ved 

at Uddannelsesnetværket var med til at udrede snitfladen mellem service delivery og advocacy, blev 

det mere tydeligt, hvordan vi kunne arbejde med ’strategisk service delivery’, og at det er legitimt og 

relevant.  
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Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Denne udrednings-proces hjalp til at definere hvor danske NGOer skal lægge vægten, og dermed gøre 

det endnu tydeligere at definere hvem vi er. Samtidig har det betydet at vi, GV, har fået et fælles sprog i 

Nord og Syd omkring advocacy.  

 

11. Styrket organisatorisk udvikling i forhold til uddannelse 

Organisation: IBIS 

Dato: 14. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket har været en støtte for IBIS’ strategiske udvikling af uddannelsesindsatser.  

 

Hvad skete der? 

IBIS har et væsentligt fokus på uddannelse både strategisk og strukturelt. Dette fokus begyndte i år 

2000. Det uddannelsesarbejde vi lavede tilbage i 90’erne, var meget ’service delivery’ orienteret, men 

det at være et kontinuerligt medlem af Netværket, og at organisationen har prioriteret arbejdet i 

netværket, har støttet og styrket IBIS’ faglige udvikling på uddannelsesområdet.  

 

Som eksempel kan nævnes faglig uddannelse. IBIS havde ikke beskæftiget sig struktureret med unge 

og faglig uddannelse, men det at unge udgør mere end 50 % af befolkningerne i de post-konflikt lande 

vi arbejder i – og ofte er uden uddannelse og beskæftigelse - sammen med den vækst-dagsorden der 

fik større og større vægt i den danske bistandsdebat, var årsagen til at vi gerne ville arbejde mere 

struktureret med dette tema.  

 

Det, at Uddannelsesnetværket, sammen med B&U netværket, prioriterede området og arrangerede en 

del kapacitetsopbyggende workshops, møder og konferencer, fik sat det endnu mere på dagsordenen 

for IBIS’ uddannelsesfolk og gav os en viden vi ville have haft meget svært ved selv at erhverve os. IBIS’ 

styrelse vedtog en politisk beslutning om at IBIS skulle arbejde meget mere med unge og faglig 

uddannelse. Denne politiske beslutning begyndte at blive implementeret ude i programmerne, og er 

siden blevet opsummeret i et konceptpapir om IBIS’ syn på Unge og Uddannelse.  

 

Jeg vil også gerne nævne Netværkets arbejde med ’advocacy’, som har været et hoved-arbejdsområde 

for Netværket siden dets start – både ift. den danske bistand til uddannelse, ift. til internationalt policy 

og advocacy arbejde, igennem netværkets plads i GCEs bestyrelse (Helle Gudmandsen) og som et 

kapacitets opbygningsområde for medlemsorganisationerne. Et meget vigtigt element har været det 

meget store kursus i advocacy for tre-fire år siden, som bestod af 8-10 forskellige, men 

sammenhængende (byggende kapacitet op fra grunden og videre) workshops, konferencer og møder.  

 

Her på det sidste har udviklingen af advocacy-pjecen i starten af 2014 været værdifuld. Da jeg 

udsendte den til IBIS uddannelsesprogramfolk, var der en meget positiv reaktion og vore programmer 

i Latinamerika og i Mozambique har bedt om at få den oversat så hurtigt som muligt. Derfor har hele 

vores uddannelsesteam også tilmeldt os kurset i at anvende disse guidelines til planlægning af 
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uddannelses advocacy, idet vi regner med at anvende kurset og duplikere en del af det, når vi støtter 

kapacitetsopbygningen af vores ansatte og partnere ude. Netværkets kontinuerlige arbejde på dette 

område, har givet input og inspiration til IBIS’ egne processer på området, både teknisk i forhold til 

dansk fortalervirksomhed og på et internationalt plan.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det, at Netværket har haft til huse hos IBIS, og det at være en integreret del af Netværket har gjort at 

IBIS er blevet styrket i forhold til hele den udvikling vi har været igennem omkring forskellige 

elementer indenfor uddannelse. 

 

12. En større værktøjskasse – de 10 værktøjspapirer 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Vi udviklede nogle værktøjspapirer i Uddannelsesnetværket om bl.a. kvalitet og 

modersmålsundervisning. De har vist sig utrolig brugbare – både som produkt men også processen 

omkring udviklingen af dem. 

 

Hvad skete der? 

Jeg sad, og sidder, i en situation hvor jeg har relativt få kollegaer at sparre med på 

uddannelsesområdet – i Danmark. Til gengæld har jeg et meget stort og stærkt netværk med det 

internationale Save the Children, hvorigennem jeg bl.a. har været en del af en verdensomspændende 

kampagne om at få 3 mio. børn i skole, og vi har også diskuteret hvad kvalitet er i uddannelse. Men det, 

der har været særligt ved at have adgang til Uddannelsesnetværket, har været at have nogle direkte 

diskussionspartnere. Det er meget svært at have virtuelle diskussioner om kvalitet. I Netværket 

foregik disse diskussioner bl.a. gennem arbejdet i temagrupperne som var meget brugt mellem 2005-

2010.  

 

Hvor det så har smittet af i Red Barnet, handler om hvordan vi har designet vores 

uddannelsesprogrammer. Der har været mange ting der påvirkede det, men de diskussioner der var i 

Uddannelsesnetværket på det tidspunkt, havde helt klart et stærkt input. De 10 værktøjspapirer der 

blev lavet, som også blev oversat, var nogle vi kunne sende til vores partnere og aktivt bruge.   

 

Mange af de diskussioner vi havde i Netværket, hvor vi prøvede at nærme os; hvad er det for nogle 

vilkår der skal være til, hvad er lærerens betydning og hvordan kan man sætte et accelereret 

læringsprogram op, kvalificerede virkelig vores eget arbejde og vores egne diskussioner ind i det 

internationale Save the Children.   

 

Derudover har diskussionerne i Netværket også betydet noget for, hvordan vi arbejder med 

træning/efteruddannelse af lærere. Disse træningsmetoder fik helt sikkert input fra Netværkets 

arbejde og diskussioner i forbindelse med værktøjspapirerne.  
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En vigtig pointe for mig er, at det ikke er et spørgsmål om at producere et værktøj eller et materiale for 

at kunne sige, at man har fået noget ud af det. Det handler om selve processen bag, at man har nogle at 

diskutere det med, og forstå det. Det er fint nok, at man samler det op og dokumenterer det, men 

processen med at udvikle vejer tungest. Når man så kommer så langt, så er erfaringerne med 

applikationen en utrolig vigtig vidensdeling. Jeg vil sige, at Netværket skaber et rum for ’oplevet viden’. 

Når man snakker med andre som har oplevet hvordan tingene virker, og hvordan de har ageret i en 

situation der minder om din egen, så er det meget mere værd end at læse et projektdokument.     

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Man kan sige, at i denne fortælling var det mig der personligt blev kapacitetsopbygget, og enkelte af 

mine nærmeste kollegaer på hovedkontoret. Men ellers fødte det ind i det bredere Save the Children 

og programmerne i Syd. Forstået på den måde, at når man er ude at evaluere på programmer som 

rådgiver, så er det her man har mulighed for at trække på nogle af de ting, man har lært i Netværket. 

Man får en større værktøjskasse, når man skal kigge på det arbejde der foregår ude. Som mere 

kvalificeret rådgiver kan man yde et bedre modspil.  

 

13. Fokus på modersmålsundervisning  

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket afholdte en stor konference i samarbejde med DPU omkring modersmålsundervisning. 

Hvor vi fik sat fokus på både den danske problematik omkring flersprogethed, og vigtigheden i et 

internationalt fokus på modersmålsundervisning.  

 

Hvad skete der? 

Det var en konference over to dage, der skulle fokusere på vigtigheden i modersmålsundervisning som 

et led i at skabe kvalitet i uddannelse. Til at underbygge vores argumentation brugte Netværket 

eksterne forskningsresultater, der alle pegede i samme retning; at man skal starte tidligt med 

modersmålsundervisning, for at få begreberne på plads, og så skal det andet sprog langsomt indføres. 

Det er den metode der giver bedst resultater på indikatorer, og det overhørte man generelt 

fuldstændig, men det kunne vi jo bruge. Netværket kunne også bruge noget research lavet i det sydlige 

Afrika, der pegede på det samme, til at advokere for at man støttede modersmålsundervisning 

internationalt, når man lavede uddannelse.  

 

Det var en større konference, hvor der efterfølgende blev lavet en stor rapport, som stadig bliver 

brugt. Sidste år blev der afholdt et møde omkring modersmål, hvor der blev taget udgangspunkt i den 

rapport, og i det værktøjspapir der lå om det.  

 

Det som Red Barnet konkret brugte denne aktivitet til, ud over at advokere i Danmark og være mere 

opmærksom på det selv, var at spille ind på det internationale økonomiske område. Save the Children 

har nogle internationale positionspapirer, hvor englænderne havde lavet ét på 

modersmålsundervisning hvor vi, Red Barnet, kunne spille ind bl.a. på det økonomiske område. Vi 

havde en meget dygtig økonom fra et universitet i Tyskland tilknyttet, som simpelthen havde regnet 
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på de enorme fortjenester der ligger i at prioritere modersmålsundervisning pga. læringen. Det blev et 

stærkt argument vi kunne bruge i positionspapiret.     

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Uddannelsesnetværket faciliterede konferencen, og sørgede for at få sat et program sammen og få 

spændende foredragsholdere til arrangementet. Konferencen samlede omkring 200 deltagere fra 

universitetet, UM og NGO verdenen. Modersmålsundervisning kom på dagsorden, og i mange aktørers 

bevidsthed. Det var ikke sket uden Netværket.   

 

14. Inspirationskilde - men svært at pege på en konkret effekt 

Organisation: Solens Børn 

Dato: 14. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket har fungeret som en inspirationskilde, men jeg har som sådan ikke oplevet et 

decideret udbytte.  

 

Hvad skete der? 

Solens Børn er en meget lille NGO. Hele vores bestyrelse arbejder frivilligt, og så har vi en 

medlemsskare bag os.  Vi er rettet mod arbejde i Peru, hvor vi hjælper børn og unge med uddannelse. 

Det startede vi på i 2001. Vi støtter hvad børn og unge selv vælger at gå til, men vi har ingen 

indflydelse på hvordan de gør det. Vi har en enkelt tovholder i Peru, men vi uddanner ikke selv.   

 

Jeg føler ikke, at Uddannelsesnetværket, som sådan, har haft en indflydelse på hvad vi laver i Peru. 

Netværket har inspireret til samtaler i gruppen herhjemme i Danmark. Det, jeg har haft mest glæde af, 

var det kursus og coachingforløb i 2013 vi deltog i omkring Partnerskaber, med fokus på bl.a. hvordan 

man skriver målrettet ansøgninger/henvendelser til virksomheder. Det har vi virkelig kunnet bruge til 

noget, og er gået i gang med at søge danske firmaer der arbejder i Sydamerika med henblik på 

partnerskaber. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Vi har deltaget i forskellige kurser gennem årene, men jeg føler ikke at vi som sådan har fået et 

regulært udbytte af det, bortset fra Partnerskabsforløbet som var en meget konkret ting. Det betyder 

også noget, at vi alle arbejder frivilligt, og det bliver derfor et spørgsmål om ressourcer.   

 

15. Deltagelse i Uddannelsesnetværket inspirerer til et engagement i 

uddannelse i en bredere forstand 

Organisation: Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) – Humana People to People 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Organisationen og dets bestyrelse besluttede at prioritere en deltagelse i Netværket, da en stor del af 

organisationens projekter har et element af uddannelse.  

 

Hvad skete der? 
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UFF har været medlem af Netværket siden 2008. Indtil 2008 har arbejdet i UFF fokuseret på 

tøjindsamling. Størstedelen af organisations arbejde er finansieret ved indsamling og salg af tøj, og 

derfor har organisationens medarbejdere i Danmark primært været organiseret omkring dette 

arbejde.  

 

Men mange af organisationens projekter indeholder et element af uddannelse. Derfor blev det 

prioriteret i 2008, at et medlemskab i Uddannelsesnetværket kunne medbringe en faglig viden og 

inspiration vigtig for UFFs nuværende og fremtidige arbejde.  

 

I forhold til konkrete værktøjer og kapacitetsopbygning ser det måske en smule anderledes ud for UFF 

i forhold til andre medlemsorganisationer i Netværket, ikke fordi vi ikke også har haft glæde af det, 

men vores udgangspunkt er bare anderledes. Nu med hensyn til Uddannelsesnetværkets 10 

Værktøjspapirer; der er ikke så mange i vores lille organisation at dele dem ud til, de fleste arbejder 

nemlig ikke med det – men som nævnt med tøjindsamling. Men vores bestyrelse er meget interesseret 

i at holde fast og bevare kontakten til uddannelsesmiljøet.  

 

Jeg kan ikke pege på en direkte forandring der peger tilbage på en specifik kapacitetsopbygning fra 

Netværket, men jeg kan sagtens sige, at der er flere af de ting vi har deltaget i hos Netværket, der har 

inspireret til at vi gør noget mere ud af et eller andet område. Måske har især vores deltagelse i 

Netværket gjort os opmærksom på/ genopdaget elementer vi godt kan varetage, men ikke tidligere 

har gjort så meget ud af.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Deltagelsen i Netværket har fungeret som inspiration, netværksdannelse og et fagligt indspark der har 

gjort at vi får lyst og mod på at ’gå ind i noget’. Jeg er meget glad for vores deltagelse i 

Uddannelsesnetværket.  

 

 

Domæne 2: Forandringer i organisationens relationer til andre personer eller 

organisationer i miljøet om uddannelse i Syd 

1. At blive gjort opmærksom på andre, mindre organisationer, hvor vi har 

noget til fælles 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Aktion Børnehjælp  

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Møderne med andre organisationer er vigtig, og uanset graden af et eventuelt fremtidigt samarbejde 

er den skabte kontakt interessant.  

 

Hvad skete der? 

Bare det at være en del af Uddannelsesnetværket, så møder man andre organisationer og bliver gjort 

opmærksom på fælles interesser, hvilket ikke var sikkert havde været så lige til, hvis ikke det var for 
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det forum der er blevet skabt af Netværket. I det danske NGO-landskabet kan det være lidt forvirrende 

at finde frem til lige de organisationer der måtte være interessant for os.  

 

Her tænker jeg specielt på min egen deltagelse i Global Monitoring Report konference tilbage i april 

2014, hvor jeg helt tilfældigt faldt i snak med en anden deltager som arbejdede med oprindelige folk, 

hvor vi fandt ud af at vi havde nogle af de samme problematikker. Så talte vi om, at man skulle lave en 

form for dokumentation på området. Selvom det ikke førte til et konkret samarbejde, medførte det at 

Aktion Børnehjælp har sat gang i tiltag omkring dokumentation af arbejdet med oprindelige folks 

rettigheder, bl.a. ID-kort. Dette udsprang alt sammen af et møde med en organisation, jeg ikke lige 

umiddelbart havde forestillet mig, at Aktion Børnehjælp havde så meget til fælles med.  

 

Ligeledes er i dag, mødet mellem Aktion Børnehjælp og AWE, et godt eksempel på hvordan man møder 

fælles interesser, og måske kan skabe et samarbejde og slå få ressourcer sammen til en stærkere 

indsats, hvor begge parter får nytte af udbyttet. I dette tilfælde ønsker AWE at foretage en 

forundersøgelse i Indien med fokus på de lærere der underviser på skoler finansieret af NGO’er – 

lavkaste skoler og ’tribal’ skoler. De lærere har ikke særlig meget efteruddannelse eller muligheder for 

det. Det der skal arbejdes med er lærerenes personlig udvikling, hvorigennem de får en større global 

bevidsthed. Hertil vil Aktion Børnehjælp i hvert fald gerne læse det færdige studie, men der kan måske 

også være mulighed for at nogle af vores partnere kunne svare på spørgsmål i forbindelse med 

undersøgelsen.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Et lille møde kan komme til at spille en stor rolle på lang sigt, også uden at Netværket egentlig er 

involveret efterfølgende.  

 

2. Globalt universitetssamarbejde 

Organisation: Association for World Education (AWE) 

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Der er sket en voldsom organisatorisk vækst inden for de sidste fire år, som har at gøre med relationen 

til andre personer og organisationer, men ikke nødvendigvis danske organisationer. 

 

Hvad skete der? 

F.eks. i Nordindien er der en enorm vækst i samarbejdet mellem nogle danske professorer og 

universiteterne i den nordlige del af Indien. Som til dels er en konsekvens af nogle af de kontakter, der 

tidligere er blevet etableret gennem vores organisation.  

 

Udgangspunktet var, at Danmarks Pædagogiske Universitet gik ind i et projekt med to andre 

europæiske universiteter, om at lave en 3-årig Master uddannelse om livslang læring, hvor man 

rekrutterede elever fra hele verden. Det startede omkring 2007, på samme tid som AWE lavede en 

konference i Calcutta, Indien om Grundtvig. Det er jo ikke alting, der kan lade sig gøre i et 

universitetsmiljø, så derfor var de interesseret i at vi i AWE – altså et NGO-regi kunne gå ind og lave 

nogle ting. Det resulterede bl.a. i en Enlightenment workshop i 2011, hvor vi fik etableret kontakt til 

professorer på det pædagogiske universitet i Kerala, Indien.  
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Efter at have deltaget i Uddannelsesnetværkets workshop om CSR og værdikæder så vi nogle 

muligheder for at udvikle og kvalificere samarbejdet med vores partnere i Indien, og gennem satsning 

på CSR og den indiske lovgivning omkring dette at udvikle et samarbejde. 

 

Vi gennemførte i 2013 i Kerala, Sydindien en kapacitetsworkshop, med deltagelse af 40 indiske lærere 

og professorer i pædagogik. Fra Danmark deltog også en professor og en underviser fra DPU. Parallelt 

med det har DPU etableret deres egne samarbejdsaftaler og udveksling af gæsteforelæsere mellem 

Danmark og Indien.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Relationer vokser hele tiden i nye størrelser og retninger. At fastholde sådan et samarbejde er ofte 

personbåret, og her er AWE blevet det netværk, som de forskellige universiteter bruger til at udbygge 

og fastholde forskellige samarbejder. 

 

3. Flere kontakter og ’mapping’ af andre organisationer 

Organisation: AXIS 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Vores deltagelse i Netværket har bevirket, at vi har fået dannet os et overblik over hvilke 

organisationer og personer der arbejder med uddannelse og udvikling.  

 

Hvad skete der? 

Igennem Netværket har jeg personligt fået skabt flere kontakter til uddannelses- og udviklingsmiljøet, 

samtidig har jeg fået dannet mig et godt overblik over hvilke organisationer eller personer der har 

noget viden på bestemte områder. Det kunne betyde, at hvis vi i AXIS havde brug for en oplægsholder 

på et bestemt område, eller havde brug for at finde frem til en organisation med erfaring indenfor et 

bestemt område, så er det nok mere sandsynligt at jeg vil kunne bidrage med kontakter fra Netværket.  

 

En anden ting er nyhedsbrevet, som ikke kun jeg modtager, men også hele organisationen. 

Derigennem får man en idé om hvad der foregår nationalt såvel som internationalt, samtidig får man 

også en idé om hvilke kontaktflader der findes.  

     

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

AXIS kan i fremtiden bruge de kontaktflader der er blevet skabt gennem Uddannelsesnetværket, til at 

finde frem til personer/organisationer der kunne bruges til at udveksle erfaringer med gennem et 

oplæg eller lignende.  

 

4. Projektsamarbejde med IBIS i Burkina Faso 

Organisation: Børnefonden 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 
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Projektet sammen med IBIS er et godt eksempel på, at vi implementerer et uddannelsesprojekt 

sammen, og samtidig er det et meget godt billede på den bevægelse, der er sket i Børnefonden; at vi nu 

arbejder mere netværksorienteret og i stærke partnerskaber med andre lokale og internationale 

organisationer.   

 

Hvad skete der? 

Vi samarbejder med IBIS i et projekt til forbedring af kvaliteten i primær uddannelse i Burkina Faso. 

Det er en fortsættelse af Danmarksindsamlingen 2009, som vi implementerede sammen med IBIS 

finansieret af DI pengene. Anden fase er samfinansieret med IBIS, hvor hver part finansierer 50 %. 

Men samarbejdet med IBIS er mere end bare midler. Man kan sige, hvor Børnefonden har meget godt 

fat ude i lokalområderne og samarbejdet med lokale strukturer, så kan vi lære på advocacy-delen af 

IBIS, hvor vi ikke har været så stærke.  

 

Uddannelsesnetværket har helt sikkert spillet en rolle i forhold til samarbejdet mellem Børnefonden 

og IBIS, men det er vanskeligt for mig at pege på præcise sammenhænge. Det startede allerede tilbage i 

2009 ved Danmarksindsamlingen, hvor IBIS implementerede advocacy-delen af projektet.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det er klart at Netværket har spillet en rolle, både i forhold til at IBIS og Børnefonden overhovedet 

arbejder sammen, men også i forhold til udveksling og deling af metode-delen i projektet. 

 

5. Vidensdeling med Syd 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket har betydet at GV har fået lov til at høre fra andre organisationer, hvad de laver i Syd. 

Samtidig har vores partnere fra Syd fået lov til at formidle hvad de laver. 

 

Hvad skete der? 

Uddannelsesnetværket har givet plads til at besøgende ghanesere kan dele ud af deres erfaring til en 

bredere kreds. Vi har flere gange haft ACEs leder i Danmark for at fortælle om programmet, og nogle af 

vores School for Life folk, har været med til at give et blik på hvad det er vi laver, når de alligevel har 

været i Danmark. Det har betydning at det ikke kun er os fra Danmark der fortæller om hvad de gør, 

men de får selv lov at sætte ord på det. Det har været en kæmpe oplevelse for dem, skal jeg hilse at 

sige. De har meldt tilbage, at de er rigtig glade for at opleve at der er folk der er interesseret på den 

måde. Det har været et vigtigt element.  

 

Andre medlemmer af GV har haft stort udbytte af workshoppen omkring Action Learning tilbage i 

2009. Det blev indgangen til et redskab, som efterfølgende er brugt i Ghana under faglige udvekslinger.  

 

Så har vi haft stor fornøjelse af konferencer, især modersmålskonference i 2007 var sådan et rigtig 

godt skulderklap til os og vores arbejde med modersmålsbaseret undervisning. Det var skønt at sidde 

sammen med så mange ligesindede folk på DPU, og få den mere videnskabelige forklaring på hvad det 

var vi arbejdede med.  
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Det der taler til Netværkets ros her, var at der blev åbnet op til folk der ikke nødvendigvis var ulands-

interesseret. Det var et godt tiltag fra Netværkets side, fordi der var sprogcenter-folk med og 

undervisere der pludselig opdagede, at der foregik noget på ulands niveau som de ikke anede. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Netværket har ageret platform for en vidensdeling mellem Nord og Syd. Det er nyttigt at gøre sig 

bevidst om enhver lejlighed til vidensdeling, når man arbejder i en mindre organisation, hvor man 

aktivt skal søge læring, sparring og inspiration. 

 

6. Temagrupper og de 10 Værkstøjspapirer 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Der har foregået vigtig vidensdeling og faglig udvikling/påvirkning gennem temagrupperne for dem 

der har deltaget.  

 

Hvad skete der? 

Forskellige folk fra GV har deltaget i forskellige temagrupper. Her fik vi rigtig meget ud af at mødes 

med andre medlemsorganisationer, både frivillige og ansatte. Vi har haft folk repræsenteret i næsten 

alle temagrupper i noget af den tid grupperne har eksisteret, hvilket har været rigtig vigtigt og 

udbytterigt for dem der har deltaget, men også for resten af organisationen.  

 

Dengang var der tale om roterende møder, så vi kunne indimellem deltage i Odense. Meget forståelig 

blev det valgt fra, da den fynske og jyske deltagelse var sparsom. Man bestemte fra gruppe til gruppe 

hvornår man ville mødes. Dengang havde Netværket ligeledes ansat en koordinator på fuldtid som 

agerede tovholder på temagrupperne.  

 

Temagrupperne kørte som selvstændige grupper under Netværket. Det var klart den temagruppe der 

arbejdede med ’Læring og Udvikling’ som fungerede bedst. Det kan man måske tilskrive at de mødtes 

omkring udarbejdelsen af de 10 Værktøjspapirer – altså et helt konkret produkt.  

 

Med tiden blev der mere og mere udskiftning i grupperne, det var ikke de samme fra gang til gang, og 

til slut fungerede de ikke mere. Denne udvikling var mest tydelig da Netværket fik bevilliget færre 

koordinatortimer, herefter havde koordinatoren ikke tid til at agere tovholder på gruppemøderne. 

Medlemmer skulle selv styre møderne og flere blev da også organiseret, med det blev meget spredt 

hvor mange deltagere der kom.   

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Arbejdet gennem temagrupperne betød et sted at gå hen og en mere forpligtende forbindelse til 

Netværket for dets medlemmer. Men samtidig er det afgørende om møderne opererer som en del af 

Netværket, hvor koordinatoren er tovholder, eller om de skal opretholdes ved medlemmers eget 

engagement. 
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Deltagelsen i temagruppen ’Læring og Udvikling’ fra 2005 til 2011 resulterede i et helt konkret 

produkt: 10 Værktøjspapirer om forskellige emner indenfor eksempelvis pædagogik/uddannelse og 

supervision. Det gav os et godt redskab til at følge med i udviklingen, og var med til at præge vores 

eget School for Life program. Værktøjspapirerne er blevet delt med partnerorganisationerne i Ghana, 

og jeg begyndte, under dette arbejde, at forstå og lære mere indgående om monitorering.  

 

7. Partnerskaber og partnerinddragelse 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

GV har haft stor glæde af at deltage i et forløb rettet mod etableringen af partnerskaber mellem 

organisationer og virksomheder.  

 

Hvad skete der? 

I processen blev GV udfordret på sin organisationsidentitet, svagheder, styrker og fundraising– samt 

kommunikationsaktiviteter og metoder. Forløbet udmærkede sig ved både at bygge på ’skræddersyet’ 

individuel coaching af GV, samarbejde og dialog med andre medlemmer af Uddannelsesnetværket.  

 

Denne kombination medvirkede til at øge læring og formidling af faglige erfaring indbyrdes mellem 

netværkets medlemmer, som blev udmøntet i en særdeles brugbar guide for ’Partnerskaber mellem 

organisationer og virksomheder’.  

 

Forløbet var meget relevant både i forhold til GVs eget ønske om større kontakt med nye 

samarbejdspartnere, og GVs udvikling til rammeorganisation med stigende krav om egen- og 

sammenfinansiering.  

 

Det har gjort os meget skarpere på, hvem vi er og hvad vi kan. Førhen har vi hele tiden sagt ’vi kan…, vi 

gør… vi vil…’ uden egentlig at forklare særlig tydeligt hvad vi mente. Det var en nyttig proces som ikke 

kun er brugbar i forhold til nye partnerskaber. Det er jo lige så vigtigt i fundraising øjemed at kunne 

klarlægge sin egen værdi. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Forløbet med erfaringsudveksling med andre organisationer i Uddannelsesnetværket og 

partnerskabsguiden har medvirket til, at GV er blevet mere klar på egne værdier og har udviklet en 

fundraising strategi, samt er i gang med at færdiggøre en kommunikationsstrategi.  

 

8. En øjenåbner at mødes med mindre NGO’er 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: IBIS 

Dato: 14. august 2014 
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Hvad har forandret sig? 

Det har været vigtigt for en større organisation som IBIS, at dele netværk med mellem, store og mindre 

organisationer, der arbejder indenfor uddannelse. Det, at store og små organisationer også, gennem 

netværket, har deltaget i fælles fortalervirksomhed har også været væsentligt. Det betyder noget når 

et netværk med 30 medlemsorganisationer udtaler sig, skriver kronikker og afholder møder. Et 

netværk kan, i sin bedste form, skabe en meget større grad af tillid og åbenhed omkring en fælles 

interesse.  

 

Hvad skete der? 

I forhold til IBIS’ relationer, så er det klart at Alliance udviklings projektet i Ghana, finansieret af 

Danida, mellem IBIS, Ghana Venskabsgrupperne og Danmarks Lærerforening (alle medlemmer af 

Netværket), har ændret relationerne mellem de tre organisationer. Vi har indgået et meget positivt 

samarbejde omkring dette meget store projekt fra 2009 til 2014. Med et konsortium herhjemme og en 

styregruppe i Ghana, har det betydet at de tre danske organisationer hele tiden har mødtes og planlagt, 

sparret og støttet styregruppen i Ghana. Vi har været på årlige monitoreringsmissioner, og på den 

måde kommer man meget tæt på hinanden og er i stand til at bruge hinandens styrker og 

forskelligheder.   

 

Samtidig har det skabt muligheder for andre samarbejder, som f.eks. at IBIS’ temaprogram i Ghana har 

samarbejdet med School for Life (GVs samarbejdsorganisation i Ghana), baseret på deres ekspertise og 

mange års erfaring med uddannelse og modersmålsundervisning for out-of-school-children.  

 

En aktivitet som Netværket arrangerede omkring ’Action Learning’ i 2008/9, har gjort, at jeg 

efterfølgende har været involveret i en Action Learning gruppe i tre år, hvor tre andre 

medlemsorganisationer også var repræsenteret. Det var enormt interessant, og det var også 

væsentligt at lære om andre organisationer. Det var et forsøg på at lære nogle helt andre 

organisationer at kende, som arbejdede på en helt anden måde end én selv, og finde fælles 

udfordringer og løsninger.    

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

I Uddannelsesnetværket er der skabt et behageligt miljø, hvor den kontakt man får etableret er med til 

at opbygge en tillid og en åbenhed, som er vigtige elementer for at kunne udveksle tanker og idéer. Det 

er sundt for miljøet som sådan, at store og små organisationer sidder i samme netværk, fordi de små 

organisationer ofte har en teknisk ekspertise, som større organisationer sagtens kan lære noget af og 

omvendt.   

 

9. Kontakt til nye aktører 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket har sikret at skabe kontakt med nye aktører - det drejer sig primært om forskere og 

virksomheder.  
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Hvad skete der? 

De senere år har Red Barnet arbejdet meget med CSR og virksomhedssamarbejder. Det har vi gjort et 

stykke tid, også før det kom på dagsordenen i Netværket. Men Uddannelsesnetværket arrangerede en 

række møder mellem virksomheder, herunder også Dansk Industri, og NGO’er i 2009 og 2010, og 

derudfra opstod diskussioner omkring hvordan man kunne bruge hinanden. Man snakkede bl.a. nye 

partnerskaber og innovation. Der blev dannet nogle gode kontakter mellem nogle CSR folk fra Red 

Barnet og nogle danske virksomhedsfolk. Vi diskuterer stadigvæk; kan private virksomheder 

overhovedet arbejde rettighedsbaseret, og hvad er det man skal passe på med i sådanne samarbejder.  

 

Det som startede dengang, som vi også står overfor nu, er at skulle konsolidere en lille smule. Vi har 

lavet nogle advocacy planer omkring at skulle få de private virksomheder mere i tale, i forhold til at 

arbejde mere fornuftigt sammen. Især i forhold til Childs Rights Business Principles - hvordan man 

implementerer dem i praksis og hvad erfaringerne er på området. Der kan vi trække på det gamle 

netværk og dem som har deltaget tidligere, når vi skal til at have virksomhederne i tale. Det er dermed 

relationer vi skabte dengang i Netværket, vi stadig kan drage nytte af.   

   

Den anden aktør jeg vil nævne er forskere. Igennem tiden blev der, af Netværket, virkelig forsøgt at 

skabe et stærkere link mellem NGO verdenen og universitetsverdenen. Det er ikke særlig stærkt i 

Danmark. Hvis man ser mod Sverige, England eller USA så har de etableret utrolig stærke link mellem 

de to verdenen i forhold til at lave solid research, hvor man får taget nogle af de lidt større spørgsmål 

op og brugt dem direkte i udviklingsarbejdet.  

 

Selvom vi, i Danmark, har institutter som DIIS eller Afrika Studier er der ikke meget der er direkte 

relevant for NGO’er som os. Det prøvede Netværket at rode bod på, ved at invitere forskellige 

uddannelsesforskere, med interesse for uddannelse og udvikling, til forskellige ting. Nogle af dem har 

vi haft meget god kontakt til, både i Netværket og i Red Barnet, og er blevet klogere af. Nogle af dem 

har Red Barnet endda brugt som konsulenter til at få lave noget research på vores egne programmer. 

Hvilket godt kunne være vanskeligt, fordi man har meget forskellige dagsordener. Forskere kan godt 

lide at problematisere, og er måske ikke helt så praktisk orienteret som os.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

I Red Barnet er vi blevet bedre til at få skrevet forskning ind i vores projekter – et studie af særlige 

forhold - vi fokuserer på at lave mere dokumentation af vores arbejde f.eks. af en konsulent som 

oprindeligt var inviteret til mødet hos Netværket, såsom Ulla Ambrosius eller Birgitte Lind.  Det 

kommer også lidt som følger af et donorkrav, de store fonde stiller flere og flere krav på 

dokumentation af at det virker det vi laver. Hvilket er meget sundt.   

 

I forbindelse med virksomhedspartnerskaber skal jeg ikke kunne sige hvor mange af de kontakter der 

blev skabt tilbage i 2009/10 der førte til et konkret samarbejde, men i hvert fald har Red Barnet altså 

flere samarbejder med forskellige virksomheder – som er danske - men som især opererer i 

Bangladesh.  
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10. Samarbejdet i temagrupper – TVSD 

Organisation: Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) – Humana People to People 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Engagementet i temagruppen omkring faglig uddannelse betød en genopdagelse af (faglige) kvaliteter 

i egne projekter.  

 

Hvad skete der? 

Jeg kom hjem efter nogle år i udlandet og fandt hurtigt ind i arbejdet med Voksen og 

Ungdomsuddannelse (Technical Vocational Skills Development - TVSD) igennem en temagruppe. 

Gennem temagruppe-arbejdet opstod særdeles inspirerende diskussioner, og til tider en direkte 

påvirkning af hinanden og læring blandt medlemmerne. 

 

I temagruppen drejede alt sig om TVSD og en verden åbnede sig. Vi erfarede hvor mange aktiviteter 

der var i gang – ikke kun i Danmark men også på internationalt plan – der har med uddannelse at gøre. 

Daværende netværkskoordinator Eva Iversen og konsulent Mogens Jensen sammenfattede TVSD-

forløbet i en rapport i 2011.  

 

Vores organisation arbejder meget med faglige uddannelser, specielt i nogle ganske bestemte lande, og 

hele det her forløb omkring voksen og ungdomsuddannelse/TVSD har været med til at genopdage 

kvaliteterne i de projekter vi på det tidspunkt arbejdede med. Konsulent Mogens Jensen brugte 

eksempler fra nogle af vores samarbejdslande i rapporten, og derfor har den været ekstra interessant 

for UFF. Jeg har ligeledes ladet mig inspirere af valget af litteratur omkring emnet.     

 

Jeg var desuden deltagende ved dette års Global Monitoring Report konference tilbage i april, hvilket 

var afsindigt spændende, fordi fokus var på lærerne som er et område som vores organisation er 

meget optaget af, og dybt engageret i. Vores partnere i Angola, Mozambique, Malawi, Guinea-Bissau og 

Zambia driver læreruddannelse i samarbejde med de pågældende landes Undervisningsministerier, og 

især i Angola er det blevet en meget stor ting.  

 

Den konference var meget brugbar, og det fik mig til at tænke på, at vi bliver frem over nødt til at 

interessere os meget mere for dette emne – og gøre noget for.    

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Vores internationale arbejde har udviklet sig meget med TVSD forløbet – herigennem genopdaget 

kvaliteten i projekter. 

 

 

Domæne 3: Forandringer i forhold til netværkets påvirkning af andre aktører 

indenfor uddannelse og udvikling 
1. Uddannelse bidrager ind i et bredere udviklingspolitisk perspektiv 

Organisation: ADRA 
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Dato: 14. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket og dets medlemmer vil altid sige, at uddannelse er en væsentlig ting indenfor udvikling. 

Men i forbindelse med at NGO Forum overtog fordelingen af midler til netværkssammenslutninger løb 

vi ind i, at det blev nedprioriteret. Uddannelsesnetværket argumenterede for at uddannelse er en 

vigtig faktor, og fik opbygget en ny forståelse af hvordan uddannelse bidrager ind i bredere 

udviklingspolitiske processer.  

 

Hvad skete der? 

Tidligere lavede man ansøgninger om netværksdannelser til UM, men for tre år siden overgik hele 

netværkspuljen og fordelingen af midler til NGO Forum. De blev herved fordelingsinstitution, og i den 

proces skulle eksisterende og fremtidige netværk stemme om prioritetsområder, og hvilke netværk 

der skulle fortsætte. Her skete det, at Uddannelsesnetværket simpelthen røg ud som en prioritet, fordi 

uddannelses blev set som en sektor, og man mente at det slet ikke var på det område man skulle satse.  

 

Der blev valgt nogle tematiske indsatsområder, og under det ene kunne vi skrive 

Uddannelsesnetværkets ansøgning ind i. Netværket har altid været det eneste netværk der arbejdede 

bistandspolitisk, derfor har vi haft dialogmøder med Danida og lavet analyser af Danidas 

sektorprogrammer på uddannelse, for at påvirke dem. Dette bistandspolitiske arbejde har altid været 

indarbejdet som et af Netværkets mål.  

 

Dermed blev Netværkets aktiviteter pludselig fokuseret i forhold til overordnede tematiske emner 

nedsat af NGO Forum. Uddannelsesnetværket fik et overordnet sigte, kan man sige, nu hvor vi ikke 

bare kunne placere os som et uddannelsesnetværk. Netværket skulle redegøre for, hvordan det bidrog 

ind i en bredere udviklingspolitisk målsætning. Det gjorde samtidig, at nogle af de stemmer der sagde, 

at uddannelse bare er en sektor pludselig så, at der ligger en masse andre ting i uddannelse.  

 

Omvendt skal det også nævnes, at Netværket har gjort en stor indsats i forhold til at påvirke arbejdet 

omkring Millennium Development Goals. Et arbejde som NGO Forum nedsatte arbejdsgrupper 

omkring, og var tovholder på i forbindelse med det samlede danske bidrag til de store internationale 

politiske processer, omkring hvad der skal være på dagsordenen post-2015. I denne proces har 

Netværket taget initiativ og kæmpet for at få uddannelse ind, så mange steder som muligt.   

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Opfattelsen var at organisationer, der arbejder med uddannelse, leverer uddannelse. Det gjorde vi 

måske på et tidspunkt, men det vi nu mere gør, er at påvirke og kapacitetsopbygge dem der har 

mulighed for at påvirke, og dem der arbejder med uddannelse. Der er så småt blevet opbygget en 

forståelse af at uddannelse består af et meget mere broget billede.  

 

2. Netværket udgør en fælles stemme med gennemslagskraft i internationale 

sammenhænge 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: Aktion Børnehjælp  
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Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket udgør en vigtig fælles stemme for dets medlemmer, som derved har 

muligheden for at påvirke med en uddannelsesagenda i større sammenhænge.  

 

Hvad skete der? 

Det er en udfordring for en mindre organisation, at gå ind i større nationale/internationale fora for at 

opnå en påvirkning af aktører, f.eks. i forhold til at få uddannelse mere på udviklingsdagsordenen og få 

formuleret de nye Millennium Development Goals.  

 

Den aktivitet som Netværket har deltaget i, såsom at gå ind i Global Campaign for Education i 2009, 

eller at bidrage til ’Fund the Future’ pjecen i 2013 er en vigtig påvirkning, som man som enkelt, lille 

organisation ikke havde været i stand til på samme måde.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale/internationale aktører skabt et vigtigt 

fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige at Uddannelsesnetværket har været med til at 

advokere for, at det generelle syn på betydningen af uddannelse er blevet styrket i et 

udviklingsperspektiv.  

 

3. Et ændret syn på uddannelse 

Organisation: Association for World Education (AWE) 

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Det er mit indtryk, at der er sket en udvikling i synet på uddannelse, f.eks. i forhold til 

Projektrådgivningen/CISU og Danida dagsordner, som vel godt kan skyldes, at Netværket har været 

med til at advokere for betydningen og vigtigheden af kvalitetsuddannelse og livslang læring. 

 

Hvad skete der? 

Jeg ser meget, at det vi har mulighed for at søge midler til nu, er relativt nyt i forhold til 

civilsamfundspulje, som jeg tænker har været Uddannelsesnetværket i samarbejde med andre NGO’er, 

der har været med til at påvirke den udvikling.  

 

AWE er som organisation med til at påvirke på FN niveau. Vi skal f.eks. deltage i den kommende DPI 

konference (FN-NGO konference), hvor vi er til stede med en workshop og en udstilling. Udstillingen 

skal fortælle folks historier fra hele verden. Vores oplysningsarbejde tager meget udgangspunkt i de 

store globale temaer som FN sætter på dagsordenen, såsom demokrati eller Millennium Development 

Goals.  

 

Uddannelsesnetværket udgør en fælles stemme, der får bundet links fra FN niveau til det 

nationale/regionale niveau, men også med påvirkning den anden vej. I samarbejde med andre 

nationale/internationale aktører bliver der skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse, men også en 

mulighed for vekselvirkning og indflydelse på dagsordner. Det er vigtigt, når man arbejder med 
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udvikling i Syd, at man binder det op på fælles mål, der er baseret på en fælles forståelse omkring de 

globale strømninger og tendenser.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Uddannelsesnetværket udgør en vigtig fælles stemme for dets medlemmer, som derved har 

muligheden for at påvirke med en uddannelsesagenda i større sammenhænge.  

 

4. Oplysningsarbejde i uddannelsesinstitutioner 

Organisation: Association for World Education (AWE) 

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

AWE har lavet mere og mere kampagnearbejde ude på de danske skoler, højskoler og efterskoler. Det 

har vist sig at være meget effektivt oplysningsarbejde og en god aktivitet at lære af. 

 

Hvad skete der? 

Vi har lavet en masse kampagner ude på de danske skoler, højskoler og efterskoler, hvor vi har haft 

gæstelærere fra både Indien, Tanzania, Phillipinerne, Ghana og Egypten. De fortæller bl.a. om 

Millennium Development Goals, og giver et billede af hvordan udviklingen skrider frem i deres 

respektive lande. Samtidig giver det eleverne mulighed for, at diskutere hvad man kan gøre for at 

fremme MDGs.  

 

Jeg har selv været med ude på nogle folkeskoler, hvor vi talte til 9.klasses børn. Alle deres forestillinger 

omkring hvad afrikanere er, eller hvad fattige mennesker er, krakelerede fuldstændig, da en afrikaner 

går ind i lokalet og pakker sin computer ud. Pludselig ser de en veluddannet sort mand, der kan finde 

ud af at betjene en computer og vise en PowerPoint.  

 

Til dette oplysningsarbejde havde vi modtaget midler fra Danidas Oplysningspulje, til at invitere folk 

op, som en slags omvendte rejselegater. AWE etablerede kontakten til de danske skoler, og tog med 

gæstelærerne rundt. Det er virkelig noget vidensdeling der ændrer opfattelser og fordomme. Vi har 

samarbejdet med f.eks. Center for Undervisningsmidler eller Efterskolernes Sekretariat for at kunne få 

folk rundt. Det, at komme som gæstelærer i kortere eller længere tid, er noget vi har brugt rigtig 

meget. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Vores organisation består af mange folk der rent faktisk selv er undervisere, og derfor er det nemt for 

os at arrangere noget ude på skolerne. Uddannelsesnetværket er det naturlige sted at sprede 

erfaringer om sådanne oplysningsaktiviteter, og samarbejde om kampagner der når ud i det danske 

uddannelsessystem. 

 

5. Netværket opererer både nationalt og internationalt 

Organisation: AXIS 

Dato: 21. august 2014 
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Hvad har forandret sig? 

Mit indtryk er, at Netværket har opereret på både det nationale og internationale plan. Netværket har 

en repræsentant i GCEs bestyrelse, og Netværket har gjort sig bemærket bl.a. i forbindelse med Global 

Monitoring Report, hvor Netværket har stået for møder og konferencer.  

 

Hvad skete der? 

Det er spændende at være med i noget, hvor man kan mærke at man har adgang til nogle af de 

kommunikationskanaler, som man ikke har mulighed for som lille organisation. Både fordi man som 

lille organisation, måske ikke føler man kan være med på det niveau, men også fordi der skal en vis 

portion ressourcer til at vedligeholde og gennemføre sådanne påvirkninger. Meget af Netværkets 

fortalerarbejde peger tilbage på koordinatoren og Styregruppen.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Den er betydningsfuld fordi de mindre organisationer i netværket får en indflydelse på nationalt og 

måske internationalt niveau som ville være umuligt for hver organisation alene – fx Axis kører mest på 

frivillig arbejdskraft hvor næsten alle ressourcer bliver lagt i projektkoordinering og konkret 

projektstyring og der er få ressourcer til overs til de større advocacy opgaver som kommer oven i (selv 

om Axis synes det er vigtigt og har ambitioner i den retning i det lange løb). 

 

6. Læring fra Uddannelsesnetværket direkte ned til den lokale partner 

Organisation: Børnefonden 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Den læring som Børnefonden har i og fra Uddannelsesnetværket, bliver videreført til vores partnere. 

 

Hvad skete der? 

Børnefonden arbejder som regel i koalitioner omkring Education for All, hvor den 

kapacitetsopbygning vi laver med dem også er inspireret fra Netværket. Det er på det meget praktiske 

niveau, at det spiller ind, som f.eks. i arbejdet med forældrebestyrelser og organisationer af 

forældrebestyrelser. Hvilket sigter mod at få dem til at organisere sig bedre, så de står stærkere til at 

lave fortalervirksomhed.  

 

Det, at vi samarbejder så tæt med partnere, er også et resultat af at Børnefonden, rent strategisk, har 

flyttet sig fra at arbejde primært med opbygning af skoler, til at arbejde med indholdet i skolerne og 

vigtigheden af en uddannelse. Igennem vores samarbejde med partnere, har vi arbejdet på at skabe 

CSOs, og efter 15 år i et lokalsamfund findes der lokale organisationer, som udspringer af det 

samarbejde der har været med Børnefonden. Der cirkulerer læring fra Netværket til Børnefonden og 

ned i de lokale netværk. På grund af vores organisatoriske konstruktion er det mere direkte fra 

Netværket og ned til partnerne, og herfra skal det ud i de forskellige koalitioner. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Netop fordi afstanden mellem den Børnefondens ansatte i København og de lokalt ansatte i felten samt 

partnerne i felten er relativ kort og samarbejdsfladen stor, betyder det at ny viden og erfaring relativt 

hurtigt kan kanaliseres ud i de implementerende led. 
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7. Netværket som en platform for større international påvirkning 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Gennem Netværket er GV blevet en del af noget større, der har mulighed for at påvirke internationale 

aktører, hvilket ikke havde været lige så nemt hvis GV havde forsøgt sig som lille organisation alene.  

 

Hvad skete der? 

Påvirkning af andre aktører er et af de steder vi, som organisation, ikke er særlig gode til at sætte os 

ned og bringe budskaber videre, her snakker vi også indenfor den bredere bistandspolitiske debat. Det 

er klart et punkt vi ikke når eller magter som organisation.  

 

Via netværket er der også opstået muligheder for at møde toppen af miljøet. F.eks. var det enormt 

spændende at møde Carol Bellamy i 2011 i forbindelse med ’Fast Track Initiative’. Tilsvarende også 

omkring vores samarbejde med Danidas uddannelseskonsulent. Det er rigtig vigtigt for et netværk og 

dets medlemmer at møde personer på sådanne poster.  

 

En påvirkning kan udvikle sig så fint igennem et netværk. Noget af det Uddannelsesnetværket har gjort 

undervejs i sin levetid er at mænge sig med Afrika Kommissionen. Dengang blev der oprettet et ’Africa 

Commission Youth Panel’ hvor der siden dets start har siddet en ansat fra GVs ungdomsprogram, 

(project officer, Youth Empowerment for Life – Ghanesisk partnerorganisation). En ung kvinde som er 

en genial formidler der flere gange har været deltagende ved det årlige åbningsmøde for FN, og skal 

igen nu her.  

 

Det er en udvikling der kan spores over en længere periode, hvorigennem Afrikas ungdom bliver 

eksponeret til den internationale udviklingspolitiske top. Var det nogensinde sket hvis ikke 

Uddannelsesnetværket havde skubbet til Afrika Kommissionen? Jeg ved det ikke, men det er en 

interessant kobling.   

 

En anden ting værd at nævne, er de gange Netværkets koordinator har skrevet en kronik til 

offentligheden, så er det man indser at man selv kunne sætte sig ned og gøre noget lignende. Det er 

bare meget lidt vi, GV, får gjort ved sådan noget.  

 

Netværket bidrog til ’Fund the Future’ pjece udgivet af GCE i 2013/14. Det var en bragende god pjece 

der udkom, og så er det da fedt at kunne slå op i sådan en sag, og så står der: ’bidragsydere er det 

danske Uddannelsesnetværk’.   

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Organisationerne står stærkere samlet, og det har været muligt at samle stemmerne fordi Netværket 

har udgjort den nødvendige platform for dette. Igennem et netværk bliver man som mindre 

organisation eksponeret til noget man ikke ville have en chance for at møde, hvis ikke der var sådan et 

samlingspunkt. 
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8. Netværkets påvirkning af Danida 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: IBIS 

Dato: 14. august 2’014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket og dets medlemmer vil altid sige at uddannelse er en væsentlig ting indenfor udvikling, 

men uddannelse blev på et tidspunkt nedprioriteret i Danida. Netværket argumenterede for og 

fastholdt, at uddannelse er en vigtig faktor, og en forudsætning for at en del af andet udviklingsarbejde 

skal lykkes. Der var et langt sejt træk, hvor det lykkedes for Netværket at bidrage til at fastholde 

Danidas interesse i uddannelse.  

 

Hvad skete der? 

Der er ingen tvivl om, at Uddannelsesnetværket har været med til at påvirke politikere og dermed også 

Ministeriet. Da Netværket startede, og lavede den første pjece på uddannelse, roste nogle i det 

bistandstekniske personale i Danida materialet, og tilkendegav at det var dem, der burde informere 

om Education for All og MDG’erne. Det var et vigtigt grundarbejde, der bragte uddannelse højere op på 

den bistandsfaglige og politiske dagsorden. Uddannelsesnetværket havde en overgang etableret faste 

halvårlige dialogmøder med Danida, hvor Danida-folk kom og Netværkets medlemmer kunne stille 

spørgsmål ud fra et skiftende tema fra gang til gang, og hvor fælles diskussioner af politiske emner 

kunne finde sted i en mere uformel atmosfære. Det betød noget for begge parter.  

 

Med tiden blev der stillet spørgsmål ved, hvordan man arbejder med uddannelse uden bare at være 

gap-filler og levere service ydelser, således som alt for mange NGOer gjorde. Uddannelse blev også i 

høj grad udelukkende opfattet som en sektor, en sektor regeringen var ansvarlig for (RBA). Det er i 

virkeligheden Netværket, der har formået at fastholde en positiv forståelse af uddannelse – også som 

udvikling af modeller og tilgange, støtte partnere i at lave advocacy ift. uddannelsesrettigheder. På den 

måde bevæges organisationerne væk fra den rene service delivery.  Det lykkedes Netværket at 

opbygge en forståelse af, at uddannelse er et væsentligt område at arbejde med indenfor udvikling.  

 

Angående dansk finansiering af uddannelse i udviklingsbistanden advokerede Netværket også for at 

Danida skulle bidrage til hvad der dengang hed Fast Track Initiative (FTI), nu Global Partnership for 

Education (GPE), for at støtte finansiering af uddannelse til de lande der ikke havde donorer. Vi tror 

på, at Netværket har bidraget til efter 2 års pres, at Danida besluttede at gå ind og støtte FTI og nu GPE. 

At Danida så valgte at lukke alle sektorprogrammer i udviklingslande og overføre de penge til GPE, var 

ikke det vi ønskede – men sådan blev det   

 

I forhold til påvirkning af andre aktører skal det også nævnes, at siden 2008 har Netværket, sammen 

med UNESCO, været medarrangør af lanceringen af Global Monitoring Report (GMR). Møderne 

lancerede selve rapporten, men havde også oplæg og diskussion om det tema det pågældende års 

rapport handlede særligt om – oplæg om både erfaringer fra det globale Syd og fra Danmark.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Selvom Danida ikke har uddannelse som et sektorfokus mere, så er det lykkedes at fastholde 

uddannelse og financieringen af uddannelse som en vigtig dagsorden – også i ’fragile states’. Den 
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relation Netværket har bygget op med Danida, igennem vores analyser af deres sektorprogrammer på 

uddannelse og dialogmøder, har betydet en gensidig påvirkning, historisk set.  

 

9. Påvirkning gennem fortalerarbejde og analyser af dansk bistand til 

uddannelse 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket har tre gange, lavet en analyse af dansk Uddannelsesbistand, en analyse af 

hvordan Danmark bruger pengene på uddannelse, og den har Red Barnet brugt meget aktivt. 

 

Hvad skete der? 

Uddannelsesnetværkets analyse har Red Barnet brugt til bl.a. at få hævet den humanitære bistand på 

uddannelse. International Save the Children havde en kampagne ’Rewrite the Future’ fra 2005 til 2011, 

som skulle sætte fokus på uddannelse af børn i ’fragile states’. Save the Children UK lavede en 

finansanalyse – globalt set – der gjorde det klart, hvor stor en del af den humanitære bistand der gik til 

uddannelse.  

 

I og med at Save the Children, dermed havde et fælles analyseredskab, kunne analysen af den danske 

bistand til uddannelse spille ind i denne, og Red Barnet kunne bidrage med nogle specifikke tal for 

Danmark. På den måde lavede Save the Children nogle fælles ’advocacy-beskeder’ i forhold til at få 

fokus på hvorfor uddannelse er vigtigt i skrøbelige kontekster. Vi fik f.eks. sat fokus på at Global 

Partnership for Education også skulle omfatte ’fragile states’, og vi fik med i Global Monitoring Report 

det år, at hvis man skulle have alle børn i skole, så skulle man fokusere på de lande, for det er her, at 

halvdelen af de børn, der ikke er i skole, befinder sig.    

 

Til alt dette hjalp den analyse der blev lavet i Netværket, sammen med de dialogmøder der blev sat op 

med UM. Der blev også arrangeret debatmøder på området, og der blev presset på for at få ’fragile 

states’ på dagsordenen. Danmark var, på det tidspunkt, også leder af Fast Track Initiative og var med 

til at skubbe på, at man i højere grad støttede ’fragile states’.  

 

En anden ting jeg vil nævne er, at generelt så har Styregruppen i Netværket, foruden at lave alt det 

koordinerende og fastlægge arbejdsplaner, også haft et meget selvstændigt fortalervirke gennem bl.a. 

Global Campaign for Education. Styregruppen har udgjort et netværk i Netværket, og har gjort det 

muligt at lave noget effektivt fortalerarbejde.  Hvilket er blevet kommunikeret ud gennem 

nyhedsbrevet.   

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Både med det analysearbejde Netværket havde lavet, men også gennem kontakterne og møderne med 

UM og de arrangerede debatmøder, fik Save the Children indflydelse på de politiske beslutninger.  
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10. At kunne bidrage med inspirerende og brugbar eksponering 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) – Humana People to People 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

I Netværket er der plads til at medlemsorganisationer kan bidrage med stort som småt, og dermed 

påvirke interne såvel som eksterne aktører. 

 

Hvad skete der? 

Det her domæne så jeg som muligheden for at påpege helt konkrete steder hvor vi har bidraget med 

noget. Under det lange forløb med voksen og ungdomsuddannelser/TVSD har vi bidraget med en 

artikel til en større afrapportering ved konsulent Mogens Jensen, og under ’Turning the Tide for 

African Youth’ konferencen i 2013 var en af talerne Moses, som leder vores fagskoler i Malawi.   

 

Ligeledes opstod der i den temagruppe jeg deltog i, en meget direkte påvirkning af hinanden. Her 

tænker jeg på en ’Verdens Bedste Nyheder’ kampagne, som blev diskuteret i gruppen. Det viste sig i 

denne diskussion, hvor 5-6 forskellige medlemsorganisationer var repræsenteret, at der var vidt 

forskellige opfattelser af den pågældende kampagne. Det havde vi en heftig og nyttig diskussion 

omkring, hvor ikke alle var enige. Hvilket heller ikke er nødvendigt for udbyttet. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det er vigtigt at de forskellige organisationer, og de forskellige mennesker som er i organisationerne, 

ser sig selv som nogen der skal bidrage til noget, når vi som Netværk og/eller organisation deltager i 

temagruppemøder eller internationale konferencer. På denne måde opstår der nogle diskussioner, 

hvor man måske starter med en anden opfattelse af det spørgsmål der bliver snakket om – men det er 

også nyttigt.   

 

11. Gennem Netværket er vi blevet en bedre partner til at påvirke 

uddannelsesrelaterede projekter 

Organisation: Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) – Humana People to People 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Vores prioriterede deltagelse i Netværket har været en medvirkende faktor til at kvalificere os som 

partner og dermed opnå en større påvirkning.  

 

Hvad skete der? 

UFF er medaktør i et større projekt varetaget af vores partnere i Angola, omkring udviklingen af en 

model for en bedre grundskoleuddannelse med enkelte midler. Det drejer sig om 40 landsbyskoler 

fordelt på to geografiske områder i Angola. UFF har en mindre rolle som bidragsyder.  

 

Det er ikke Uddannelsesnetværkets direkte fortjeneste at vi er med i dette projekt, men jeg vil påstå at 

det er en medvirkende faktor. I løbet af de her seneste år, har den ekstra organisatoriske aktivitet og 

prioritering indenfor uddannelse på forskellige måder kvalificeret os og gjort os attraktive deltagere til 
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et par konkrete projekter, bl.a. det her projekt i Angola. Så kan man sige at det er en lille rolle, men det 

er en start på en forøget aktivitet på uddannelsesområdet for UFF.  

 

Samtidig skal det nævnes at vores bestyrelse også følger med denne udvikling – en uddannelsesfaglig 

person er kommet til og denne person var bl.a. meget involveret i ’Turning the Tide for African Youth’ 

konferencen.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Vi er nu begyndt udviklingsarbejde i Angola specielt med fokus på uddannelse – det er svært at bevise 

at det er på grund af Uddannelsesnetværket. Men vores bestyrelse har givet udtryk for at der satses på 

arbejdet med uddannelse i Angola, og til det prioriteres et uddannelsesnetværk.  

 

 

Domæne 4: Andre forandringer hvor organisationens deltagelse i 

Uddannelsesnetværket virkelig har gjort en forskel for ’måden man gør tingene 

på’ i organisationen. 
1. AFS’ deltagelse i møder om frivillighed  

Organisation: AFS Interkultur 

Dato: 25. august 2014 

 

Hvad har forandret sig?  

Netværket har hjulpet os til at sætte ord på, hvordan vi som organisation kan positionere den læring, 

som vores deltagere gennem volontørophold opnår, i en større kontekst og i forhold til 

magtstrukturer, narrativer om 3. verdens lande etc. Samtidig har vi brugt Netværket som platform til 

at diskutere, hvordan vores deltageres oplevelser og historier formes af ”fordomme” om de lande, som 

vi arbejde i. Vi har også brugt Netværket som en platform til at diskutere, hvorvidt de frivillige, som vi 

sender af sted, reelt gør en forskel på de projekter, som de arbejder på.  

 

Hvad skete der? 

Vi deltog i to fyraftensmøder gennem netværket. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Jeg tror vi som relativt stor ungdomsorganisation, har en tendens til lidt at lukke os om os selv. Her er 

det enormt vigtigt for os at definere det arbejde vi gør ud fra en større samfundsmæssig vinkel. Det har 

denne sparring med Netværket muliggjort. Debatten har muligvis også provokeret os lidt, men det er 

kun godt.  

 

2. Inspiration fra fyraftensmøder gennem vigtig mundtlig overlevering af 

skriftlige materialer 

Organisation: Aktion Børnehjælp  

Dato: 12. august 2014 
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Hvad har forandret sig? 

Der er en vigtig inspiration at hente ved fyraftensmøder, og noget der vægter højt er den mundtlige 

præsentation af et skriftligt materiale. Endnu bedre er det når andre organisationer fremlægger 

gennem specifikke cases, som det ofte er tilfældet. Det er fedt og meget brugbart at høre andre fortælle 

om nogle af deres problemstillinger, som ligner vores egne, og høre hvordan de har valgt at løse dem.    

 

Hvad skete der? 

Fordelene ved at præsentere skriftligt materiale ved et fyraftensmøde er mange. Aktion Børnehjælp 

drager meget nytte af det, ved at sende vores frivillige af sted for at de kan blive inspireret indenfor et 

emne – for derefter at læse og bruge materialet. Det er begrænset hvor meget tid man har til at læse, 

derfor hjælper en mundtlig fremstilling rigtig meget i det daglige arbejde.  

 

Vi er en traditionel organisation, hvor det er vigtigt at holde sig orienteret på hvordan man kan gøre 

tingene anderledes end vi selv gør det. Helt konkret har jeg brugt nogle af oplæggene og igangværende 

undersøgelse omkring kvalitet, til at sætte fokus, internt i organisationen, på det kvalitative. Vi har 

været meget fokuseret på eleverne og adgangen for eleverne, og lidt glemt lærernes 

uddannelsesbaggrund og efteruddannelse.  

 

Til fyraftensmøderne prøver vi så vidt muligt at sende mere end én person afsted, og den viden de 

kommer hjem med bliver delt på gruppemøder i de forskellige udvalg som mødes en gang om 

måneden. Lige nu prøver vores projektudvalg at lave en fremadrettet strategi på hvordan vi kan 

opbygge kapaciteten, og ikke kun støtte driften. I dette arbejde hjælper de konkrete ideer og 

eksempler, samlet op i Uddannelsesnetværket, rigtig meget.    

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Fyraftensmøder hjælper tit til at få konkrete ideer. Især for de frivillige. Det hjælper at blive 

præsenteret for konkrete eksempler, som gør det nemmere at forstå metoden og kunne se det 

relevante for vores arbejde. 

 

3. Udveksling af erfaringer 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Association for World Education (AWE) 

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

At høre hvad de andre gør, er helt afgørende vigtigt og inspirerende - at blive gjort opmærksom. 

 

Hvad skete der?  

På workshoppen omkring partnerskaber og CSR, var det vildt inspirerende at høre om IBIS’ erfaringer 

med opkvalificering af lærere i Ghana. Fordi det ramte lige ned på nogle af de problemer vores 

medlemmer står med. Dermed er det brugbart, når man bliver præsenteret for sådan et casestudy.  

 

Det er især interessant at diskutere det forhold, at kvaliteten af uddannelserne i mange lande er så 

ringe, at forældre oplever det som spild af børnenes tid, at de skal gå i skole. Ofte mener vi (og UN 

systemet) jo, at det er manglende viden om uddannelsens betydning, der gør at forældre holder børn 
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hjemme og lader dem arbejde i marken eller med anden indkomstgenererende virksomhed i stedet for 

at sende dem i skole.  Men studier fra bl.a. Ghana viser, at forældrene vurderer at eleverne spilder 

tiden, når de bliver sendt i skole. Lærerne er fraværende og når de er til stede skal de undervise 40-50 

børn i en klasse, de er uforberedte og der mangler undervisningsmaterialer.  Mange børn er stadig 

analfabeter når de forlader skolen efter 7-8 års skolegang. 

 

Jeg får ikke læst mange, lange rapporter, det er ikke det, jeg mener der ligger i at lave frivilligt arbejde. 

Det, at møde andre og udveksle tanker og idéer i Netværket, og få snakket om de svære historier, som 

måske ikke når i rapporterne, er nok det for mig, der gør den største forskel.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Igennem den mundtlige formidling får man meget tit præsenteret de 10 brugbare ’key concepts’, og 

man kan spørge ind til emnet. Dialogen er vigtig da den er med til at man får reflekteret over sin egen 

praksis, og den starter ved en fælles interesse i et emne.    

 

4. Netværket spænder bredt 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Børnefonden 

Dato: 21. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket er med til at sikre den elastik der binder civilsamfundet i Syd – helt ned til de lokale 

samfund/skoler/børn, den udviklingspolitiske virkelighed i Danmark og de mere overordnede 

internationale tendenser.  

 

Hvad skete der? 

Noget af det enkeltpersoner fra Børnefonden har brugt Netværket til, har været personlig 

kapacitetsopbygning. Netværket har fungeret som en genvej til opdateret viden på uddannelse og 

udvikling, eksempelvis Netværkets arbejde omkring at definere hvad kvalitetsuddannelse er.  Hvilket 

især er brugbart hvis man sidder med et bredere arbejdsområde. Netværket har også fungeret som et 

sted, hvor man kan finde sparring, og få luftet specifikke udfordringer man står overfor. Hvilket så kan 

gøre, at man er bedre rustet til at give sparring til sine partnere.   

 

Indskydelse fra Red Barnet: Når man sidder som en del af en større international organisation, og 

meget af ens tid går med det internationale Save the Children, så har det, at være en del af Netværket 

givet et anker i det danske landskab, som ikke ville have været der ellers. Det har været dejligt, at 

kunne følge med i de danske diskussioner om hvad der rør sig i det udviklingspolitiske landskab.   

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Netværket har spillet en rolle i forhold til, at man kan mødes og fastholde kontakt med ligesindede i 

Danmark som større international organisation, og samtidig kan man være mere uformel og komme til 

et fyraftensmøde i ny og næ, og blive opdateret på hvad der foregår eller man kan få direkte sparring 

og give det videre til sine partnere ude.  
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5. Effekten af spørgeskemaer 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Det er sundt at forholde sig åbent overfor medlemsundersøgelser i form af f.eks. spørgeskemaer. Det 

bliver man klogere af. 

 

Hvad skete der? 

Når spørgeskemaer bliver sendt ud bliver man som organisation konfronteret med spørgsmål, oftest 

på sin faglighed, hvilket er meget sundt. Det bliver man klogere af og mere afklaret i sit hoved. Selvom 

man kan blive irriteret over at sidde med sådan et, og skulle svare inden en bestemt dato, så bliver 

man udfordret af det. Her tænker jeg specifikt på spørgeskemaet sendt ud til Netværkets medlemmer i 

forbindelse med undersøgelsen omkring hvad ’kvalitet’ er i uddannelse.   

 

Også når Global Campaign for Education (GCE) sender deres spørgeskemaer ud får man virkelig et blik 

ind i det kæmpe vidensområde vi er med i. Man finder også ud af at når en proces skal være 

demokratisk og involverende, hvor stort og vildt det bliver og hvor mange forskellige aspekter 

spørgeren skal forholde sig til, og få kogt ned til et samlet stykke papir. Når man så læser den færdige 

undersøgelse finder man ud af hvor komplekst et vidensområde vi arbejder i.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Ved undersøgelser på den ene eller anden måde sker der noget i forhold til formidlingen, men også en 

intern organisatorisk afklaring når man skal svare på og reflektere over noget.  

 

6. ’Networking’ ansigt til ansigt 

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Netværket er et mødested – vi hører lidt fra hinanden, mødes senere eller tager telefonen og ringer til 

hinanden. Nogle idéer og henvendelser bliver til noget, andre gør ikke.  

 

Hvad skete der? 

Ved et årsmøde mødte jeg en anden medlemsorganisation, der gerne ville arbejde med en udvikling af 

læreruddannelse i Ghana. Jeg sagde til dem, at det behøvede de ikke at starte fra bunden med, det 

kunne vi samarbejde omkring, da der jo var en del sammenhænge mellem deres interesse og det GV 

allerede havde gang i. Selvom snakken og idéudvekslingen med denne organisation var yderst 

interessant, førte det ikke til noget konkret tiltag. Vi har dog mødt dem i Ghana senere hen.  

 

Sådan er det med møder og andet i Uddannelsesnetværket. Der bliver skabt nogle kontakter som 

enten bliver til noget eller ikke. Vi skal ikke være blinde for hvad det, at have mødt hinanden, betyder 
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for at man efterfølgende kan ringe og høre nærmere omkring hvad den pågældende organisation går 

og laver. Det har vi i GV haft rigtig meget fornøjelse af at benytte os af.  

 

Uddannelsesnetværket byder altid folk velkommen og koordinatoren er altid god til at hilse på alle / 

sige goddag med et håndtryk. Det betyder noget, og jeg tror det handler om internationalt flair og gode 

manerer, hvilket man ikke skal tage for givet. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Bare det at have hørt, at der er nogen andre i miljøet der gør noget lignende ens eget, har værdi. 

 

7. Modersmålsundervisning - et prioriteret fokus  

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt i anden runde som domænets mest betydningsfulde forandringshistorie  

Organisation: IBIS 

Dato: 14. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

IBIS har en del erfaringer med modersmål- og tosproget undervisning fra Latinamerika. Dette er nu 

udvidet til også at omfatte en del af vore programmer i Afrika.  

 

Hvad skete der? 

IBIS har længe arbejdet i Latinamerika med modersmål og tosproget undervisning (som en kollektiv 

rettighed for de indianske folk), men vi så det meget som et væsentligt tema i arbejdet med 

uddannelse i Latinamerika og ikke i Afrika. Det var en øjenåbner for IBIS, at Netværket for mange år 

siden, prioriterede at arbejde med erfaringer om modersmål og tosproget undervisning, hvilket 

resulterede i en etableret baggrundsgruppe af medlemsorganisationer, afholdte møder og endelig en 

meget stor to-dags konference i samarbejde med DPU i 2007 med omkring 200 deltagere. 

 

Udover det væsentlige i at børn knækker læsekoden på modersmål, og modersmål bliver værdsat som 

bærer af væsentlige erfaringer, kultur og identitet, så betød det også noget, at der på konferencen blev 

lagt vægt på cost-benefit af modersmål. Et af argumenterne mod modersmålsundervisning i de første 

år (og to-sprogs pædagogik i forhold til introduktion af andet sprog - ofte nationalsproget) er, at det er 

alt for dyrt.   Disse økonomer påviste at hvis en cost-benefit analyse bliver lavet henover f.eks. 10 år – 

så vinder landet store økonomiske gevinster, fordi eleverne vil lære meget mere og dermed på sigt 

være i stand til at forsørge sig selv og deres familier i langt højere grad end nu – hvor 30 % af de børn, 

der går i skole i Afrika enten går ud undervejs eller ender første del af grunduddannelsen (6 år) uden 

at kunne læse, skrive og regne – fordi eleverne ikke forstår det læreren siger på engelsk, portugisisk, 

spansk eller fransk. Indførelse af modersmålsundervisning er dyrt – men kun i de første 5 år, hvor 

bøger, materialer og lærertræning skal produceres og indføres.  

 

Så vi uddannelsesfolk og vores leder i IBIS fik en meget dybere forståelse af at 

modersmålsundervisning er lige så vigtig i Afrika, som i Latinamerika. Vi begyndte at beskæftige os 

med modersmål, i det vi kalder IBIS globale uddannelses gruppe, bestående af programfolk fra alle 

vore programlande, hvor vi udviklede et IBIS konceptpapir, som har understøttet at man i nogle af de 

afrikanske lande har arbejdet med modersmål siden.  
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Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det, at Uddannelsesnetværket satte fokus på emnet, gjorde at IBIS fik øjnene op for væsentligheden af 

området både ’teknisk’ og politisk udover Latinamerika. IBIS lærte at modersmålsundervisning har en 

større og bredere betydning. Ville vi have lært det, hvis ikke Netværket havde sat fokus på det? Med 

tiden, ja. Men Netværket prioriterede det, og blev på den måde en katalysator for en organisatorisk 

forandring.    

 

Domæne 5: Mangler eller udfordringer der har gjort det vanskeligt for dig/din 

organisation at deltage i samarbejdet og/eller bruge Uddannelsesnetværket 
1. Netværket opererer på et vist niveau 

Organisation: Aktion Børnehjælp  

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Det tog lidt tid at finde sin plads i Uddannelsesnetværket for Aktion Børnehjælp, fordi Netværkets 

aktiviteter sigter mod et vist niveau, som vores organisation stadig er i begyndelsen af at stifte 

bekendtskab med. 

 

Hvad skete der? 

Dette er ikke en mangel ved Netværket som sådan, men mere en refleksion over bredden af 

medlemsorganisationer. Bestyrelsen og sekretariatet i Aktion Børnehjælp havde sine reservationer 

med at blive medlem af Uddannelsesnetværket, simpelthen fordi organisationen havde svært ved at se 

hvor vores arbejde kunne drage nytte af Netværkets aktiviteter og vidensdeling.  

 

Vi er en organisation der arbejder meget traditionelt med uddannelse og meget har handlet om ’at 

bygge skoler’ – altså på et service delivery niveau. Simpelthen fordi vi arbejder i områder hvor der ikke 

er skoler for de fattigste.  

 

Det var fedt at høre om andres erfaringer og blive inspireret, men vi havde svært ved at se at vi kunne 

bidrage med noget i processer som f.eks. ’kvalitet’ eller ’advocacy’, fordi det er på et andet niveau. Da vi 

så havde meldt os ind i Netværket viste det sig at vi kunne finde meget inspiration, og de pjecer der 

blev udgivet i kølvandet på vores indmeldelse viste sig brugbare for vores arbejde.    

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Vi har været heldige, for da Netværket udgav pjecen som virksomhedspartnerskaber faldt det samtidig 

med at vi var gået i gang med at snakke om dette emne, og hvordan man gjorde det. Derfor var disse 

forløb super aktuelle og brugbare for vores vedkommende. Der havde vi adgang til andres erfaringer, 

og der var en udførlig tjekliste i pjecen, som vi kunne bruge, til at starte med, overfor bestyrelsen.  

 

2. Mangel på relevans for AFS Interkultur 

Organisation: AFS Interkultur 

Dato: 25. august 2014 
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Hvad har forandret sig? 

Vi har generelt haft svært ved at se relevansen i forhold til vores arbejde. Vi er en lille 

ungdomsorganisation, som arbejder med globalt medborgerskab og interkulturel læring gennem 

udvekslingsophold. 

 

 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Jeg oplever, at netværkets tilbud mere har været rettet mod organisationer med deciderede 

uddannelsesprogrammer og indsatser. Vores fokus på uddannelse er mere bredt. Det skal nævnes, at 

vi som organisation også har haft svært ved/ er ved at definere vores egen rolle i forhold til 

uddannelse.  

 

3. Fokus på hvordan vi tænker bistandsudvikling globalt 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: Association for World Education (AWE)  

Dato: 12. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Uddannelsesnetværket taler meget ind i et Syd/Nord perspektiv, og en deltagelse i aktiviteter 

forudsætter et solidt kendskab til NGO tænkemåden. 

 

Hvad skete der? 

Personen fra vores organisation, der først blev medlem af Uddannelsesnetværket, kunne simpelthen 

ikke se hvad vi kunne bruge det til. Det tror jeg har noget at gøre med, at hun kom fra en anden verden. 

Forstået på den måde, at det måske er et lille problem, at Netværket er så fokuseret på en 

bistandstænkning, og det stærke Syd-perspektiv, som gør at man virkelig skal være godt inde i NGO 

tænkemåde.  

 

Det kan godt være en barriere, at Netværkets virke bliver så låst på en Danida tænkemåde omkring 

’hvad kan blive finansieret’. Udgangspunktet bliver dermed ’hvordan får vi penge til at lave noget med 

effekt helt ud i Syd?’.  

 

I fremtiden, ved siden af f.eks. CISUs virke, kunne det være spændende at have et netværk/en 

organisation, som havde mere fokus på kvalitet i undervisningen. Hvilket også er det vores forstående 

Ghana projekt kommer til at handle om. Der er fortsat et stort behov for at fokusere på, og kunne 

opruste på de menneskelige aspekter i undervisningen.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Ved min deltagelse i partnerskabsforløbet hos Netværket skulle jeg virkelig kæmpe mig igennem 

stoffet, for at komme ud af Nord/Syd perspektivet, og for at kunne se hvordan jeg kan tænke det her 

globalt. For udvikling, og i dette tilfælde partnerskaber, er jo ikke bare i Nord/Syd spørgsmål, det er 

virkelig et spørgsmål om, hvordan der ligger noget udviklingspotentiale i hvert enkelt land i forhold til 

bæredygtige partnerskaber.  
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4. Midler, koordinatortimer og deltagerantal går hånd i hånd 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

 Valgt af styregruppen i anden runde som en af domænets to MSC historier   

Organisation: Ghana Venskabsgrupperne (GV) 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Hvis man prøver at koble deltagerantal på årsbasis med bevillingerne, så tror jeg at det vil blive meget 

tydeligt at koordinatortimerne og antallet af deltagere hænger sammen og er nedadgående.  

 

Hvad skete der? 

Det er enormt svært at få folk til at deltage, det er også tydeligt at se nu. Det er ikke af ond vilje men 

pga. den almindelige travlhed i miljøet, tror jeg. I første halvdel af Uddannelsesnetværkets levetid var 

der ikke så mange steder man kunne gå hen og få oplysning på den måde, så var det lettere at få folk til 

at komme. 

 

Det blev allermest tydeligt for mig i den sidste runde, da Netværkets bevilling var sat ned, hvor 

koordinatoren på det tidspunkt meldte ud at hun hverken havde tid eller kræfter til at styre aktiviteter 

såsom temagrupper – det måtte medlemsorganisationer selv stå for. Herefter var det meget varieret 

hvor mange der deltog i denne aktivitet. Dermed kan der konstateres en udvikling i 

Uddannelsesnetværket som har fulgt vores bevillinger. Det har været sværere og sværere at mønstre 

et højt deltagerantal jo færre koordinatortimer vi har haft.  

 

Den nye struktur efter Uddannelsesnetværkets afslutning, tror jeg, vil få en betydning for samarbejdet 

i Syd. Jeg vil med stor sandsynlighed fravælge så bred en sammenslutning, baseret på erfaringer med 

at føle sig som en meget lille brik i et stort spil. Min hovedinteresse Uddannelse vil næppe blive 

fokusområde og dermed mister jeg grundlaget for den inspiration og læring, der skulle videregives til 

partnerne.  

Det, at Netværket er et trygt miljø og at resultatet ikke er forudbestemt, er enormt vigtigt for mig. Når 

vi mødes så diskuterer vi og finder i fællesskab ud af hvor det er vi skal hen, og hvordan kommer vi 

derhen.  

   

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Mens vi kunne trække mange folk til arrangementerne handlede det om koordinatortimer, og om 

økonomi til at kunne tiltrække de gode oplægsholdere. Jeg synes den udvikling der finder sted lige nu, 

som jeg udmærket godt ved er afspejlet af internationale tendenser om at samles i større og større 

sammenslutninger, i den grad er en udfordring. 

 

5. Netværkets aktiviteter afhænger af koordinatortimer 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Red Barnet 

Dato: 21. august 2014 
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Hvad har forandret sig? 

Det har gennem tiden vist sig, at antallet af koordinatortimer hænger sammen med niveauet af 

aktiviteter i Netværket og medlemsorganisationers deltagelse.  

 

Hvad skete der? 

De senere år hvor der har været færre koordinatortimer, har Netværket været sværere at bruge. Det 

helt centrale ved at være medlemsorganisation, er at have adgang til at der er nogen der koordinere 

nogle aktiviteter, som man ellers ikke selv kan løfte i det daglige. Man kan ikke selv sidde og være 

koordinator når man har et fuldtidsjob. Det fungerer bare ikke lige så godt.  

 

Netværket har de senere år fungeret så godt det kunne, på de betingelser der var udstukket. 

Betingelserne er blevet sværere. Netværket har til gengæld været god til at balancere mellem at 

facilitere både de frivillige og de professionelle.  

 

Som et eksempel kan nævnes temagrupperne, i starten var det Netværkets koordinator der var 

tovholder på de forskellige temagrupper, og sørgede for at indkalde til møder etc. Da koordinatoren 

gik ned i timer, så blev der lagt op til at organisationerne selv kørte det i deres respektive 

temagrupper, og det gik ikke særlig godt. Der var ikke det overskud og ressourcer til at gøre det - det 

var ikke bærerdygtigt som arbejdsform. Det er helt ideelt at have en koordinator som er helt 

uafhængig. I hvert fald har jeg erfaret, at de netværk der var ejet af en bestemt organisation, blev 

meget skævvreden og domineret af værtsorganisationen.   

   

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Det har altid været erfaringen fra de evalueringer der er lavet gennem tiden i Netværket, at 

koordination/koordinatortimer er helt centralt i et netværk og for dets medlemsorganisationer. 

 

6. Deltagelsen i aktiviteter og kvaliteten af disse 

 Valgt af medlemsorganisationer på gruppeinterview som domænets MSC historie  

Organisation: Solens Børn  

Dato: 14. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Det er ikke altid lige kvalitativt det man har fået ud af Netværkets aktiviteter.  

 

Hvad skete der? 

Når man er til Netværkets arrangementer, være det sig fyraftensmøder, workshops eller konferencer, 

så skal man virkelig vælge det til sin prioritetsliste. Det kan undre mig, at de gange jeg har deltaget i 

noget hos Netværket, så mangler jeg en oplevelse af at gå opløftet derfra. Det er som om, der mangler 

et eller andet. Her tænker jeg både på temagrupper og kurser hvor der kom folk ude fra. Jeg savner 

måske en mere generel metodisk tilgang til kurserne. Men i et netværk som Uddannelsesnetværket 

opstår temaer og emner mere sporadisk, hvilket kan betyde at effekten og relevansen er varierende. 

 

Når man som organisation kommer ind i et netværk, så giver det en vis energi og fornyet inspiration. 

Men oddset er også, at man kan deltage i en aktivitet der viser sig at være mere spild af tid end det var 

værd. En anden overvejelse er, at kvaliteten kan være god nok, men at man bare ikke har brug for det.  
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Styrken ved Uddannelsesnetværket, kan man sige, er at det kan varetage den direkte diskussion 

indenfor uddannelse, samtidig med at opbygge stærke faglige relationer mellem ligesindede. F.eks. har 

en forhenværende koordinator, tidligere lavet en mapping af medlemsorganisationerne, for at se om 

der var nogle faglige links, som kunne formidles videre til begge parters fordel.   

 

Man kan spørge om Netværket har været for ambitiøst i hvad det vil tilbyde, og derfor er noget af det 

måske ikke blevet helt så godt som det kunne være. Som medlem skal man træffe et valg, skal jeg gå til 

mødet – får jeg noget ud af det eller ej? Det fører tilbage til prioritet og kvalitet. Et dilemma man som 

netværk altid støder på, man favner en bred medlemsskaren og kan måske ikke altid ramme alle 

organisationer, også fordi de besidder meget forskellige erfaringer.  

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Et netværk er en mere diffus størrelse, men det er en væsentlig ting, når man vælger, enten som 

frivillig eller ansat i en organisation, at deltage i netværksaktiviteter, om det er relevant og om 

kvaliteten står mål med de forventninger man har.  

 

7. Den geografiske udfordring 

Organisation: Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF) – Humana People to People 

Dato: 6. august 2014 

 

Hvad har forandret sig? 

Med tiden har Netværkets arbejde og fokus udelukkende været centreret i København. 

 

Hvad skete der? 

Som bosiddende udenfor København kan omgangstonen i Netværket nogen gange forstås som om ’alle 

kender alle’. Det slår mig med forundring en gang imellem, at nogle organisationer arbejder meget tæt 

sammen (hvilket jeg i øvrigt synes er godt), mens andre organisationer kan have svært ved at supplere 

med noget nyt. Der er for mig at se, en familie her i København, der ser hinanden tit, og så er der en hel 

masse andre.  

 

Jeg var tidligere del af en temagruppe og efter koordineringen af disse grupper overgik til grupperne 

selv, gik afholdelsen af møderne på skift imellem de forskellige medlemmer involveret i temagruppen. 

Vi skulle besøge hinandens organisationer, og det gik godt lige indtil vi skulle til UFF i Helsingør. Det 

blev ikke til noget, hvilket var meget ærgerligt.  Jeg synes det havde været en stor oplevelse at besøge 

de andre organisationer, og på alle måder den rigtige ting at gøre. Men på en eller anden facon, var det 

nødt til at være København. 

 

Hvorfor er denne forandring betydningsfuld? 

Den er betydningsfuld fordi vi skal huske på, at alle store forandringer tager udgangspunkt i, at vi som 

individer forandrer os. Vi, der arbejder i udviklingsorganisationer, har mere end nogen andre en 

forpligtelse til at være omstillingsparate i stedet for ”gumpetunge” og internationale i stedet for lokale 

(læs Københavnske). 

 



 
Bilag B: Status på Uddannelsesnetværkets aktiviteter – November 2004 - Maj 2014 
 
Af koordinator Else Østergaard og forhenværende koordinator Eva Iversen 
 

Indhold: 
ÅRSMØDER – STYREGRUPPEMØDER – TEMAGRUPPERMØDER  side 1 

KONFERENCER – KURSER – SEMINARER – WORKSHOPS   side 2 

FORMIDLINGSAKTIVITETER     side 5 

EVALUERINGER      side 7 

SAMARBEJDE MED FORSKERE     side 7 

FYRAFTENSMØDER OG FAGLIGE OPLÆG    side 7 

DIALOGMØDER      side 10 
 

 

ÅRSMØDER – STYREGRUPPEMØDER – TEMAGRUPPERMØDER 

 

Type af aktivitet Tidsrum  Kort beskrivelse  

Årsmøder / 

Fællesmøder 

 

Årligt Årsmødet afholdes hvert år inden den udgangen af april. Årsmødet er 

Uddannelsesnetværkets øverste myndighed. 

Fra 2004 – 2007 blev der afholdt et årligt fællesmøde (udover årsmødet)  

Styregruppemøder Løbende Styregruppen er ansvarlig for at sikre udmøntningen af det faglige netværksarbejde og 

udgøres af repræsentanter for medlemsorganisationerne samt koordinatoren. 

Temagruppemøder: 

Vækst og beskæftigelse 

03.12 – 09.12 I en kort periode etableredes V&B arbejdsgruppen. Men da NGO-Forum besluttede at 

nedtone sit arbejde inden for området, blev arbejdsgruppen nedlagt.  

Voksen & 

Ungdomsuddannelse 

06.08 – 12.12 Gruppen arbejder med temaer indenfor voksen- og ungdomsuddannelser, herunder 

alfabetisering, og faglige og tekniske uddannelser og kompetence udvikling. 

Læring & Udvikling 01.05 – 12.11 Gruppen arbejder med bl.a. læringsteori og kvalitet i undervisningen, 

modersmålsundervisning, samt uddannelse som rettighed og Education for All og står for 

produktion af netværkets værktøjspapirer. 

Infokaravanen 01.05 – 08-09 Infokaravanen er en gruppe unge tidligere udsendte i Syd, som arbejder med oplysning og 

information til den danske offentlighed om uddannelse i Syd, ungdomslederuddannelse og 

forberedelse af udsendte.  

Debat & 

Oplysningsgruppe 

06.08 – 04.08 Temagruppen arbejdede i en kort periode med debat og oplysning i relation til uddannelse 

og udvikling. Temagruppen sluttede i april 2008, og aktiviteterne gik ind under 
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styregruppens arbejde. 

Monitorering & 

Evaluering 

01.05 – 08.06 Gruppen arbejder med at kapacitetsopbygge netværkets medlemmer indenfor monitorering 

og evaluering af uddannelsesprogrammer i Syd (gennem erfaringsudveksling, workshops og 

kurser). Temagruppen sluttede i august 2006. 

 

 

KONFERENCER – KURSER – SEMINARER - WORKSHOPS 

 

Type af aktivitet Tidsrum Detaljer 

Konference: GMR 

2013/4 
01.04.14 Global Monitoring Report (GMR) 2013/4 om Achieving Quality for All præsenteret i 

samarbejde med Undervisningsministeriet og UNESCO Danmark 

Kursus – coaching: Nye 

Partnerskaber 
02 –10. 2013 3 organisationer deltog i coaching forløb om nye partnerskaber. Individuelle møder 

afholdt med konsulent 

Konference: Youth 
26.02.13 Turning the Tide for African Youth 

Opstart: Nye 

Partnerskaber 
30.01.13 

14.01.13 

29.11.12 

26.09.12 

25.09.12 

Coaching process start: workshop 

4. planlægningsmøde 

3. planlægningsmøde 

2. planlægningsmøde 

1. planlægningsmøde 

Konference: GMR 2012 
27.11.12 Global Monitoring Report (GMR) om Youth Skills præsenteret i samarbejde med 

Undervisningsministeriet og UNESCO Danmark 

Seminar: Post 2015 
01.11.12 Seminar: Uddannelse og post-2015 målene 

Workshops: 
Partnerskaber og 

værdikæder 

09.01.13 

31.10.12 

28.08.12 

Workshop3 

Workshop 2 

Workshop 1 

Workshop: Education 

advocacy 
12.12.11 Workshop on strategies for Education Advocacy 

Konference 11.11.11 Fortalervirksomhed eller serviceydelser? Hvor skal danske NGOer lægge vægten? 

Northern Coalition 

møde 
09.11.11 Global Campaign for Education (GCE) Northern Coalition Meeting 
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Workshop: 
Værdikæder 

06.09.11 Introduktion til værdikæder 

Procesforløb om nye 

partnerskaber 
17.11.11 

07.09.11 

21.06.11 

Workshop 1 

Workshop 2 

Workshop 3 

Workshop: Potentiale i 

partnerskaber 
25.05.11 Potentialet i partnerskaber og social innovation 

Workshop: NGOer og 

TVSD 
04.05.11 Refleksions workshop om NGOer og Technical Vocational Skills Development (TVSD) 

Workshop: Advocacy 

for TVSD 
07.12.10 Advocacy for Technical and Vocational Skills Development faciliteret af Obaidur Rahman, 

Save the Children, Bangladesh 

Workshop: 
Markedsanalyser 

16.11.10 Markedsanalyser og iværksætter-fremme faciliteret af Peter Blum Samuelsen 

Workshop: 
Mikrofinans 

28.10.10 Mikrofinans og finansiering af små virksomheder faciliteret af Lone Søndergaard 

(samarbejde Uddannelsesnetværket, B&U netværket og Dansk Forum for Mikrofinans) 

Workshop: FTI 
24.–25.08.10 FTI and IMF for Nordic Education Coalitions 

Workshop: TVET- 

landbrug  
17.06.10 Workshop: Teknisk faglig træning og uddannelse indenfor landbrug 

Konference: Dansk 

Uddannelsesforskning 
27.05.10 Dansk Uddannelsesforskning rettet mod udviklingslande (i samarbejde med DPUnog 

DDRN)  

Møde række: Nye 

partnerskaber 
24.03.10 

24.02.10 

27.01.10 

25.11.09 

Håndværksuddannelser i formelle og uformelle sammenhænge 

Det private erhverv og beskæftigelse 

Landbrug, uddannelse og beskæftigelse 

Unge, iværksætteri og mikrokreditter 

Kursus: TVSD 14.01.10 

13.01.10 

25.02.09 

Programme Design Workshop: Technical and vocational skills development  (TSDV) (I 

samarbejde med Børne- og Ungdomsnetværket). 

Træningsprogram: 
Fortalervirksomhed for 

uddannelse 

20.09.09 

22.09.09 

27.08.09 

17.03.09 

Fyraftensmøde :Erfaringsopsamling på træning i fortalervirksomhed for uddannelse 

Workshop: Finansiering af uddannelse og budget analyse 

Workshop: Rettighedsarbejde med marginaliserede grupper og med ligestilling 

Workshop: Fortalervirksomhed i Nord: Kampagne og lobby med Michelle Dixon, GCE og 
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16.03.09 

04.02.09 

 

01.02.09 

 

31.01.09 

Helle Gudmandsen, IBIS. 

Workshop: Fortalervirksomhed i Nord: Uddannelsesstatistik med Marianne Victor Hansen 

Workshop: Civilsamfundets inddragelse og fortalervirksomhed i Syd (med Tematisk 

Forums advocacy gruppe).  

 

Workshop: Rettighedsbaseret tilgang til uddannelse og fortalervirksomhed (i samarbejde 

med Projektrådgivningen) 

Konference: NGOernes rolle i fortalervirksomhed-Debat med ledende aktører mi 

fortalervirksomhed for uddannelse 

Kursus: LFA 11-12.11.09 

21-22.01.09 

16-17.06.08 

Projektplanlægning og –styring (i samarbejde med de faglige netværk og 

Projektrådgivningen). 

Kursus: Action 

Learning 
31.10.09 ’Action Learning’ workshop med BOND facilitator (i samarbejde med Kønsnet) 

Kursus: Best Practice 
28.05.09 

01.10.08 

Brugen af ’Best Practice’ – muligheder og begrænsninger i udviklingsarbejde (i 

samarbejde med de faglige netværk) med Bjarke Oxlund. 

Kursus: Action 

Learning 

25.08.09 

19.06.09 

20.05.08 

’Action learing’ – lær en ny måde at lære! Kursus i Action Learning metoden med Bo 

Tovby Jørgensen og Eva Iversen. 

Konference 06.02.08 Uddannelse for alle - når vi målene? Oplæg ved koordinator Eva Iversen (arrangement ved 

Udenrigsministeriet og UNESCO) 

Konference: TVSD in 

Africa 
24.02.09 Technical and Vocational Skills Development in Africa: the Role of NGOs (i samarbejde 

med Børne- og Ungdomsnetværket, Uddannelsesforbundet og Håndværksrådet). 

Konference: 
Fortalervirksomhed 

31.01.09 NGOernes rolle i fortalervirksomhed- debat med ledende aktører i fortalervirksomhed for 

uddannelse 

Konference: 
Modersmål og tosproget 

undervisning 

28-29.11.07 
Konference om modersmål og tosproget undervisning med det formål at skabe debat og for 

at øge viden blandt danske NGO’er med forskere fra ind- og udland (i samarbejde med DPU 

og CVU KBH og Nordsjælland). 

Faglig dag 10.10.07 De faglige netværk stod for et arrangement med over hvor formålet var at give 

organisationerne mulighed for at diskutere anbefalinger til opdatering af 

Civilsamfundsstrategien.  

Kursus: Gender 

Equality in Education 
27- 28.09.07 

Gender Equality in Education Projects med underviser: Janet Raynor, i samarbejde med 

Kønsnet og B&U-net. 
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Kursus: M&E og 

læring 
05.09.07 

M&E og læring: Partnerinddragelse i læringsprocesser med Geoff O`Donoghue. Kursus af 

Tematisk Forum for medlemmer af de faglige netværk. 

Workshops: 
Videnskalas 

20+21.06.06 

21.06.05 

 

Videnskalas – med en række forskellige workshops (med DUF, Aidsnet og Børne-og 

Ungdomsnetværket). Udd.netværket stod for at afholde en workshop om Action Learning, 

ved Bo Tovby Jørgensen. 

Kursus: Innovation 
15.02.06 

Innovation - koncept og metode. Ved Carl Bro´s akademikerkursus i Innovation og 

Projektudvikling med Lene Steensberg i spidsen (arrangement i samarbejde med Aidsnet og 

Børne- og ungdomsnetværket). 

Kursus: Baseline 

survey 

 

3+4.02.06 

19+25.01.06 

Baseline Survey-kursus del I og II. Underviser: Bjarke Oxlund, Antropolog, Red Barnet 

Danmark (arrangement i samarbejde med Aidsnet og B&U-net). 

Kursus: Kvalitative 

Indikatorer 
22.11.05 

Kvalitative Indikatorer.Ved Leslie Groves, er PhD i Social Antropology fra Edinburgh 

Universitet (arrangement i samarbejde med Aidsnet og B&U-net). 

Kursus: Most 

Significant Change 
02.06.05 

Monitoreringsmetoden, Most Significant Change (MSC) 

Øvelser i Monitorering af uddannelsesprojekter. Undervisere: Catrine Holst fra Axis, 

Bettina Ringsing fra MS og Bo Tovby Jørgensen fra Uddannelsesnetværket (arrangement i 

samarbejde med Aidsnet og B&U-net) 

Kursus: Monitorering 

& Evaluering 
31.05.05 

Grundkursus i Monitorering & Evaluering. Med Projektrådgivningen (arrangement i 

samarbejde med Aidsnet og Børne- og ungdomsnetværket). 

Kursus: projekt-

planlægning og 

ansøgning 

27+28.04.05 
Grundkursus i projektplanlægning og ansøgning I og II ved Bo Tovby Jørgensen, 

koordinator for Uddannelsesnetværket og  

Johannes Nordentoft fra Projektrådgivningen (arrangement i samarbejde med Aidsnet og 

Børne- og ungdomsnetværket).  

Kursus: Participatoriske 

monitoreringsmetoder 
24.11.04 

Kursus i participatoriske monitoreringsmetoder, med ex fra Bolivia ved Bo Tovby 

Jørgensen 

 

 

FORMIDLINGSAKTIVITETER 

 

 Tidsrum Detaljer 

Guide 03.2014 “Advocacy for Education – A Step by Step Guide”. Udgivet som pjece og tilgængelig på 

hjemmesiden 

Pjece 01.2014 ”Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder”. Udgivet som pjece og 

tilgængelig på hjemmesiden 

Rapport 12.2013 Bidrag til “Fund the Future” pjece udgivet af GCE som støtte til GPE replenishment møde 

I 2014 
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Rapport 08.2013 Bidrag til GCE publication: Education Aid Watch 2013 

Konference - Rapport 04.2013 ”Education and Employment: Turning the Tide for African Youth” 

Analyse - Rapport 04.13 Analyse af dansk bistand til uddannelse 

Studie – models of TVSD and 

new partnerships 

12.11 The role of NGOs in promoting innovative models of TVSD and facilitating new 

partnerships: An analysis of the role of professional networks abd North- South 

cooperation – konsulent Mogens Jensen. Samarbejde mellem Uddannelsesnetværket og 

Børne- og Ungdomsnetværket 

Rapport – serviceydelser og 

fortalervirksomhed 

12.11 Sammenhængen i serviceydelser og fortalervirksomhed for uddannelse i Syd, ved Eva 

Iversen 

Bidrag til GCE studie 06.11 Bidrag til Global Campaign for Education (GCE): The Brown Report on Education for a 

21st Century Economy  

Analyse – Rapport – Udv. 

relateret udd. forskning 

01.10 Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning – erfaringer og perspektiver (udarbejdet 

af Complexitet) 

Udgivelse – på tryk og 

elektronisk – værktøjspapirer 

03.10 Færdigbearbejdelse af samlingen på 10 værktøjspapirer. Oversættelse – samlingen findes 

nu på dansk, engelsk, fransk, portugisisk og spansk 

Værkstøjspapirer 2007 - 2010 Produktion af en række ’værktøjspapirer’ som præsenterer væsentlige elementer ved 

udformning og monitorering af uddannelsesprogrammer. 

Analyse – Rapport 09.09 Analyse af Dansk Bistand til Uddannelse (udarbejdet af MVH- Consult) 

Evaluering- Rapport 05.09 Evaluering af Netværkets arbejde med brug af Most Significant Change (MSC) metoden 

(rapport af Bettina Ringsing) 

Infokaravanen 31.03.08 

25.-27.04.07 

26.-28.04.06 

Infokaravanen kører rundt på Sjælland: 4 – 8 unge tidligere udsendte i Syd rejser rundt i 

bus og oplyser om uddannelse i Syd på seminarier og højskoler  

Rapport – modersmål  03.08 Modersmåls- og tosproget undervisning. Myter, realiteter og konsensus. 

Konferencerapport. 

Elektronisk rapport: 

Mother tongue education 

03.08 Mother Tongue and Bilingual Education. A Collection of Conference Papers. 

Analyse af Dansk Bistand 02.08 Analysis: Danish aid for education and civil society involvement.  

Undersøgelse 12.07 Undersøgelse vedr. civilsamfund i Syd. Med case studier i fra Nepal og Bolivia.   

Undersøgelse 11.07 Undersøgelse om netværkskonceptet: Fem faglige NGO netværk har i samarbejde fået 

udarbejdet analysen Networking. Current modalities and future scenarios ved konsulent 

Hanne Lund Madsen. 

Bog: Uddannelse i 

Udviklingslande 

07.07 Bog: Uddannelse i Udviklingslande – erfaringer og refleksioner fra et fagligt netværk med 

15 artikler produceret i netværket og opsamling af diskussioner i temagrupperne  

Debat indlæg 11.06 Debat-indlæg i ’Udvikling’ at 2 af netværkets organisationer (Ibis og DLF) 

Analyse 05.06 Analyse af dansk uddannelsesbistand (er blevet brugt bl.a. til en høring i udenrigsudvalget, 

infokaravanens foredrag på seminarier og højskoler, TV og radio-indslag). 
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Faglige artikler 11.04- 06.06 21 faglige artikler og debatoplæg er blevet produceret siden projektstart – de fleste af 

artiklerne baseret på læringsforløb og møder i Uddannelsesnetværket, samt 5 

kursusmaterialer i projektteknik udviklet og anvendt i kurser afholdt af 

Uddannelsesnetværket (findes på hjemmesiden) 

Månedligt nyhedsbrev Fra 08.06 Udsendelse af månedligt nyhedsbrev  

Hjemmeside  Etablering af hjemmeside med database og søgefunktion.Løbende opdatering af 

hjemmesiden 

 
EVALUERINGER 

 

Evaluering 05.09 

01.07 

Evaluering af netværket med metoden Most Significant Change 

Midtvejsevaluering af Uddannelsesnetværket 

 
SAMARBEJDE MED FORSKERE 

 

Derudover har Uddannelsesnetværket skabt et godt samarbejde med danske og udenlandske forskere fra bl.a DPU og NORRAG, og Netværkets 

koordinator og styregruppe har deltaget i nationale og internationale møder og skabt et bredt netværk af kontakter nationalt og internationalt 
 

FYRAFTENSMØDER OG FAGLIGE OPLÆG 

 

Dato Detaljer 

22.04.14 Fyraftensmøde: Advocacy som en interegreret del af det faglige arbejde – handling og udfordringer. Arrangeret i samarbejde 

med Fagligt Fokus 

25.03.14 Fyraftensmøde: Education in Fragile Situations – with a case from South Sudan, arrangeret i samarbejde med IBIS. Charlotte 

Beyer, Red Barnet samt Nicolò di Marzo og James Drani, IBIS i Syd Sudan præsenterede temaet – generelt og den specifikke 

case. 
03.03.14 Fyraftensmøde: Erfaringsudveksling omkring partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. Afslutning af 

partnerskabstræning og fremlæggelse fra 3 deltagende organisationer: Ghana Venskabsgrupperne, Solens Børn og IBIS 

12.11.13 Fyraftensmøde: Kvalitetsuddannelse for unge i sårbare situationer og stater 

31.10.13 Fyraftensmøde: Privatization of Education, foredrag af Antony Berger, Barcelona Universitet 

25.09.13 Fyraftensmøde: Kvalitet i undervisning med fokus på sprog og læringsudbytte 

20.11.12 Fyraftensmøde: The Change Triangle – en model til forandring og fortalervirksomhed. I samarbejde med Fagligt Fokus 

08.09.11 Fyraftensmøde: Hvordan lærer man demokrati? Filmfremvisning og debat: Gårsdagens slaver 

14.06.11 Fyraftensmøde: Kulturmøde og pædagogisk udveksling, foredrag af Ulla Ambrosius 

24.02.11 Fyraftensmøde: Mød Carol Bellamy – leder af Uddannelse for Alle Fast Track Initiativet 

14.12.10 Fyraftensmøde: Hvordan kommunikerer vi i pressen? 
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02.09.10 Dialogmøde: Reformer i ”Education for All” Fast Track Initiativet – er vi på rette kurs? 

31.05.10 Fyraftensmøde om ”One Laptop per Child” 

22.03.10 Debatmøde: Skal dansk udviklingsbistand svigte uddannelse? 

17.03.10 Hvordan når vi ”Uddannelse for Alle” i Afrika 

23.11.09  Seminar om CSR, børenarbejde og ”den gode historie” (i samarbejde med Børne- og Ungdomsnetværket, Red Barnte og 

IBIS) 

09.11.09 Fyraftensmseminar: Forumteater og frigørende pædagogik i partnerskaber 

06.10.09 Uddannelse i konfliktramte stater – hvordan gør vi det bedre? (i samarbejde med uddannelsesrådgivere i DANIDA) 

30.09.09 Fyraftensmøde: Frivilligt arbejde – hvem arbejder vi egentlig for? 

24.09.09 Seminar: Idræt, læring og sociale kompetencer (i samarbejde med Børne- og Ungdomsnetværket og Network for Sport and 

Development) 

12.05.09 Fyraftensmøde om evidens i uddannelsessammenhænge 

13.11.08 Har NGO’er i Nord en rolle at spille i fremtiden? (Seminar i samarbejder med Tematisk Forum). 

05.11.08 

03.11.08 
Bæredygtighed - med fokus på uddannelse: Møde i København og Århus (i samarbejde med Projektrådgivningen) 

07.10.08 

06.10.08 

Fattige børns ret til uddannelse i Ghana: Fyraftensmøde i København med Zakaria Sulemana, direktør for Alliance 

programmet ACE (møde i Århus og København) 

02.06.08 
Rethinking Adult Literacy with a Special Reference to Self-help Groups in India af Aktar Ali, Erasmus Mundus Scholar i 

Lifelong Learning 

27.05.08 Environmental education in southern Africa: Sharing 25 years of experience med Steve Murray and Teresa Sguazzin (IBIS). 

08.05.08 

30.10.08 
Islamiske skoler i Vestafrika – et udviklingspolitisk potentiale? med Annette Ihle og Gina Smith (møde i København og 

Århus). 

03.04.08 How to teach literacy? – Experiences from Angola and Ghana, med Sidsel Koordt Vognsen fra IBIS og Tijani Hamza fra 

IBIS Ghana. 

29.11.07 Modersmåls- og tosproget undervisning. Åbent møde ved konference 

15.11.07 Uddannelse baseret på lokale forhold – gode erfaringer fra Ghana med Ghana Venskabsgrupperne og Thomas Ravn-Pedersen 

(møde i København) 

14.11.07 Uddannelse baseret på lokale forhold – gode erfaringer fra Ghana med Ghana Venskabsgrupperne (møde i Århus) 

27.10.07 Professional development of teachers – experiences from two education reform projects in South Africa ved Kasee Mhoney 

og Palle Svendsen  

  

10.09.07 Præsentation af ny udgivelse: Uddannelse i udviklingslande 

- erfaringer og refleksioner fra et fagligt netværk  
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18.06.07 Kultur - en vej til uddannelse og udvikling for marginaliserede unge? Med International Børnesolidaritet, African Footprint 

fra Ghana.  

14.06.07 Pædagogisk fornyelse i Peru og Bolivia med IBIS og Axis samarbejdspartnere  

24.04.07 Kvalitet i undervisningen – hvordan måler man det? Med forsker Dr. Eva Marion Johannessen, Norge 

05.03.07 Videnshuse i Bolivia: Betydningen af uformel læring, med Rolf Belling fra Caritas (i Århus) 

10.03.07 Sæt de yngste børn på dagsorden i udviklingsprogrammer. i samarbejde mellem UNESCO-nationalkommission, Unicef 

Danmark, BUPL, og Børne- og Ungdomsnetværket. 

11.01.07 Debatmøde med Konsulentfirmaet Copenhagen Development Consulting A/S 

25.11.06 Nye udfordringer for fremtidens uddannelsesbistand og for de danske NGOer Ved Morten Emil Hansen, Policy Advisor, 

IBIS  

21.11.06 Offentligt møde om den danske bistand til uddannelse (med udviklingsminister Ulla Tørnæs, Marianne Victor Hansen og 

Tore Asmussen). 

09.11.06 Networking for education– achievements and challenges seen from Ghana. By: 

Eric Duorinaah, the Coordinator of Northern Network on Education Development  

03.11.06 Møde i Lærings & Udviklingsgruppen med 5 repræsentanter fra lærerfagforeninger i Tanzania, Zanzibar, Kenya, Uganda og 

Sierra Leone, som er på besøg i Danmark via Danmarks Lærerforening for at diskutere lærere og kvalitet i undervisningen. 

30.10.06 Skaber uddannelse større lighed og medbestemmelse?, med Õrjan Vilén (i samarbejde med GV, Gtu og Ibis i Århus), i Århus 

18.09.06 

30.10.06 

Møder for at diskutere Uddannelsesnetværksaktiviteter i Århus, med GV, Gtu, Ibis i Århus og Burkina Faso 

Venskabsforening) 

13.09.06 Piger og uddannelse i Syd Sudan med Timothy Brown, tidl. ansat i UNHCR (i samarbejde med Red Barnet). 

22.08.06 En lærers kamp for udsatte unge piger - case story fra Sydafrika (i samarbejde med IBIS) ved Mpume Mkhize 

03.08.06 Fyraftensmøde om UNESCO’S NGO samarbejde i Afrika, ved Eva Iversen, koordinator for uddannelsesnetværket 

28.03.06 Skolens betydning for landsbysamfundet. Studie fra Mozambique ved Örjan Vilén, Cand.Scient.Soc. 

30.03.06 Oplæg på Årsmødet om Learner-centred pædagogik, ved Steven Carney, Lektor i Uddannelsesforskning på RUC 

16.03.06 Uddannet til fremtiden? Hvornår skaber skolen større lighed, og hvornår reproducerer den de sociale uligheder? 

Ved Karen Valentin, Uddannelsesantropolog på DPU 

21.02.06 Videnshuse. Betydningen af uformel læring, ved Rolf Belling, programkoordinator fra Caritas, og Sandra Gonzales, national 

programkoordinator for støtte- og specialundervisning for Fe y Alegría 

12.01.06 Video som udviklingsredskab: bønders brug af video som udviklingsredskab, med eksempler fra Ghana. Ved Nick Quist 

Nathaniels, freelance konsulent  

20.11.05 Oplæg på Årsmødet om Uddannelse for Alle og samarbejde mellem NGOer i Syd og Nord, ved Chike Anyanwu, Action Aid 

01.11.05 Møde om læreruddannelse i Ghana, ved Camilla Englyst 

25.10.05 Piger og uddannelse, Negative og positive konsekvenser ved at fremme pigers deltagelse i uddannelsessystemet. Ved Annie 

Oehlerich, Antropolog, Ibis 

11.10.05 Impact Assessment af School for life programmet. Pia Sonnenborg fra Ghana Venskabsgruperne fortæller om erfaringer med 

evaluering af School for Life Projekt i Ghana. 

27.09.05 Lærer-uddannelse og To-sprogs-undervisning: Tidl. Seminarielektor Erik Cramer fra Axis og Antropolog Ellen Bangsbo 
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fortæller om uddannelse af lærere til den demokratiske skole, og om to-sprogsundervisning med eks. Fra Sydafrika og 

Tibet/Kina. 

12.09.05 Erfaringer med uddannelses- og alfabetiseringsprogram i Senegal, ved Signe Bennebo og Trine Lo Bjerregaard fra Maisons 

Familiales Rurales venner (MFR)  

25.08.05 AIDS for begyndere. Generel introduktion til mainstreaming af HIV/AIDS i udviklingsprojekter ved Jacqueline Bryld, 

konsulent for Aidsnet (uddannelsesnetværket købte 3 pladser på kurset arrangeret af Aidsnet). 

23.08.05 Oplæg om modersmålsundervisning og nationalsprog. Kjeld Kjertmann, PhD, og tidl. Lektor ved DPU, holder oplæg om 

sprogpædagogiske og – politiske problemer, med eksempler fra Eritrea.  

17.06.05 Action Learning, ved Sri N. Sriskandarajah 

Sri N. Sriskandarajah er én af guruerne indenfor Action Learning eller Action Research. På mødet vil han fortælle om sin 

erfaring med metoden og diskutere dens mulige anvendelser inden for udvikling.  

14.06.05 Ibis erfaringer med Most Significant Change-metoden 

Ibis præsenterer kritisk analyse af grundlaget for MSC-metoden, og fortæller om sine praktiske erfaringer med den. 

07.06.05 Debat om Modermålsundervisning: Hvorfor modersmåls-undervisning? Hvor mange modersmål? Og kan modersmåls-

undervisning fremme etniske spændinger? Ved Poul Kruse, Genvej til Udvikling. 

03.05.05 Medlemmerne af netværket møder Carl Bro for at diskutere samarbejde 

19.04.05 Systemeksport. Møde med 3 Ghanesiske lærere om hvilke problemer man som lærer oplever som væsentligst i forhold til 

skolen i Ghana, og i hvor høj grad en dansk pædagogisk praksis lader sig overføre 

22.02.05. Livshistorisk interview som monitorerings-redskab – ved Hanne Damtoft og Gunhild Skovmand 

13.01.05 Kvalitet i skoleundervisningen i Tibet ved Ellen Bangsbo 

16.12.04 Om koblingen mellem forskning og anvendt udviklingsarbejde, med udgangspunkt i et udviklingsprogram i Etiopien, ved 

Pernille Sørensen 

 
 

DIALOGMØDER 

 

Type af aktivitet Dato Detaljer 

Dialogmøder sammen med 

Danida uddannelsesrådgivere 

25.11.08 
Den danske politik i Education for All – Fast Track Initiativet. Dialogmøde arrangeret 

sammen med Danida uddannelsesrådgiverne. 

 27.03.08 Politisk inddragelse af civilsamfund i Syd – mener vi det alvorligt? Dialogmøde arrangeret 

sammen med Danida uddannelsesrådgiverne. 

 20.06.07 Danida dialogmøde: Dansk bistand til uddannelse og inddragelse af civilsamfund i Syd 

 06.03.07 Danida dialogmøde: Uddannelse for alle – hvordan får vi kvaliteten med? 

 

 



 
 

 

Bilag C: Uddannelsesnetværket bevillinger og organisationer, der deltog i læringsopsamling 

 

Uddannelsesnetværkets bevillinger i danske kroner (DKK) 2004 - 2014: 

 

År Funding DANIDA/ 
Ngo Forum 

Egen finansiering Total 

2014 643.070 27.500 670.570 

2013 450.717 31.200 481.981 

2012 465.043 31.200 496.243 

2011 735.548 50.000 785.548 

2010 841.209 50.000 891.209 

2009 1.118.568 0 1.118.568 

2008 1.018.600 0 1.018.600 

2007 1.074.400 0 1.074.400 

 2006 749.420 0 749.420 

 2005 558.560 0 558.560 

 2004 307.857 0 307.857* 

Total  7.963.066  189.900 8.152.966 

 

*Projektet startede 1. juli 2004 og der var derfor kun beregnet budget til 6 måneder 

 

Deltagende medlemsorganisationer i læringsopsamlingen: 
ADRA 

AFS 

Aktion Børnehjælp 

AWE 

AXIS 

Børnefonden 

Ghana Venskabsgrupperne 

IBIS 

Red Barnet 

Solens Børn 

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People 


