
 

 

  

Referat 
Styregruppemøde i Forum for kapacitetsudvikling 

Mandag den 9. december kl. 12.00 – 14.00 
Globalt Fokus 

 

Deltagere: Helle Schierbeck, Rikke Friis Mikkelsen, Katrine Dietrich, Rina Lauritzen Trautner og Jeef Beck 
(på skype). 
Ikke tilstede: Marianne Haarh 

DAGSORDEN: 

1.  Indhold Videre 
proces/beslutning 

2. Puljen - Information 
vedr. nye bevillinger + 
introduktion til ny 
puljerådgiver Rina 
Lauritzen Trautner 

Rina – Globalt Fokus nye puljerådgiver - 
præsenterede sig selv.  
Puljeinfo: Der er kommet fem ansøgninger til 
puljen i denne runde. Bevillingsudvalget har 
behandlet dem, og der går besked ud til 
organisationerne i denne uge. Kalibreringsmøde er 
afholdt 9.12. 
Der er besluttet at lave en workshop i første 
kvartal for BU og kapacitetsudviklingstemaet hos 
Globalt Fokus for at sikre konsistens i tilgang til 
kapacitetsudvikling. 
I den forbindelse blev det berørt at Globalt Fokus 
samt interesserede fra Forummet gerne vil arbejde 
med at udvikle en læringsteori/tilgang, som kan 
danne udgangspunkt for arbejdet i både indsatser 
og initiativer. 

Der orienteres om 
hvad der har fået 
bevillinger på 
næste møde 
 
 
 
 
 
Helle og Katrine går 
videre ift udvikling 
af læringsindsats 

3. Forum for 
Kapacitetsudvikling - 
Formål, tema og dato, 
invitationer og ansvar 

Det blev foreslået at holde det første af de to årlige 
møder i Forum for kapacitetsudvikling i uge 8 2015. 
Overskriften for mødet kunne være forskellige 
optikker på og erfaringer med organisatorisk 
læring. Der kunne både være indlæg fra de to 
indsatser, anden ekstern oplægsholder samt 
proces om organisationernes egen erfaring med 
organisatorisk læring. Overskrift og indhold skal 
præciseres. 
 
Der blev også diskuteret muligheden for at lave en 
mapping af hvem, der sidder med kapacitets-
udvikling, hvem der har beslutningskompetence og 
midler i organisationerne. F.eks. ud fra en kvalitativ 
tilgang med semistrukturerede interviews og 
relativt få spørgsmål.  
 
Det blev endvidere kort berørt at vi i forummet 
skal overveje, hvordan vi vil positionere os ift 
høring på den tværgående nordiske evaluering af 

Mødet afholdes i 
februar. Konkret 
dato findes snarest! 
 
Forumgruppe blev 
nedsat bestående 
af: 
Katrine, Rina Helle 
og Rikke.  
 
 
Katrine går videre 
med dette forslag 
om mapping. 
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kapacitetsudvikling, som Norad, Sida og Danida har 
igangsat. 

 
 
Jeef og Katrine vil 
tage dette videre. 

4. Arbejdsgruppernes 
plan for igangsættelse. 
Medlemmer indikeret 
interesse i arb.gruppe: 
Organisatorisk læring: 
AIDS-Fondet, CARE, 
CISU, MS, SOS 
Børnebyerne. 
Civilsamfunds rolle:  
CARE, ADRA, 
Vedvarende Energi, 
BØRNEfonden, IBIS, 
Røde Kors, Red Barnet, 
FKN, 

Katrine informerede om at der er igangsat en 
fælles proces for igangsættelse af alle 
arbejdsgrupper i Globalt Fokus arbejdsplan for 
2015.  Processen er: 

1. Mail udsendes med invitation til 
arbejdsgrupper m. dato for første møde til 
alle medlemmer. (er udsendt 8.12) 

2. Mail sendes til dem, der har indikeret 
specifik interesse i de forskellige temaer. 

3. Der tages eventuelt yderligere kontakt til 
relevante arbejdsgruppedeltagere. 

4. Arbejdsgrupper går i gang den sidste 
halvdel af januar. På mødet fastlægges det 
fremadrettede arbejde. 

I Forum for Kapacitetsudvikling vil der blive 
etableret en arbejdsgruppe på hver af de to 
indsatser: 

a) Kapacitetsudvikling og organisatoriske 
læring - første arbejdsgruppemøde 19.1 kl. 
14-16 

b) Danske organisationers rolle som 
civilsamfundsaktører – første 
arbejdsgruppemøde 29.1 kl. 14-16  

 

5. Tværgående 
indsats: ’Kapacitetsudvi
kling og organisatorisk 
læring – og evnen til at 
agere i en kompleks 
verden’ 

 Præsentation 
og drøftelse af 
konkretiseret 
udkast til 
indsatsen (se 
bilag) 

 Proces: 
Feedback fra 
styregruppen 

Helle og Katrine havde forud for mødet udsendt et 
udkast til foreløbigt modulbaseret forløb på 
indsatsen (se vedhæftet bilag). 
Der var et ønske om feedback fra Styregruppens 
medlemmer, og blev kørt en lille proces på 
følgende spørgsmål: 

a) Hvad er du mest udfordret af i din 
ledelsesopgave? 

b) Hvad vil du gerne blive bedre til? 
c) Hvad ville være ønsket organisatorisk 

effekt af et sådan forløb? 
d) Hvis I skulle melde jer, hvad kunne så gøre 

det attraktivt for jer? 
For svar, se særskilt opsamling. Tak for feedback! 
 
Det blev foreslået at supplere med spørgsmålet 
omring:  Hvor kigger du hen for at finde 
inspiration? Hvad pirrer din nysgerrighed? 

Katrine og Helle 
tager afsøgningen 
yderligere ud i 
organisationerne. 

6. Tværgående indsats: 
Danske organisationers 
rolle som 
civilsamfundsaktører – 
tilgange og 
dokumentation  

Jeef orienterede om indsatsen, som i første 
omgang kører videre som brobygning med de to 
spor, som Fagligt Fokus har igangsat omkring a)ToC 
og b) Complexity Awareness Approach og måling af 
advocacy. 
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Der ligger en arbejdsplan for forårets aktiviteter, 
og der udvikles materialer på begge spor, som 
omsættes til anvendelse. For den anden halvdel af 
indsatsen kunne der muligvis være en naturlig 
opfølgning, der udspringer af real time 
evalueringen, organisationernes ’added value’ og 
målinger fremadrettet. Eventuelt i spændingsfeltet 
mellem to fremherskende strømninger omkring 
hhv. resultatmålinger og forandringsfortællinger 
/narrativer 

7. Teori U forløb i januar-
februar 2015 

Katrine orienterede om muligheden for at deltage i 
et gratis webbaseret U-Lab forløb i januar-februar 
2015 med ophavsmanden til teorien, Otto 
Scharmer. Rina og Katrine havde deltaget i Teori U 
konference, og udtrykte at der var præsenteret 
erfaringer med at arbejde co-creative og 
læringsorienteret med forandringsprocesser i det 
Globale Syd, der kunne være interessante. 
Forløbet indbefatter tre livesessions den 14.1, 28.1 
og 11.2 kl. 15-17. 
Forslaget var at styregruppen kunne deltage 
sammen, og bruge det som inspiration og rum for 
mere dybdegående dialog om forummets mål og 
vision. Flere havde dog en udfordring med 
datoerne. 
Tjek U-Lab ud på www.presencing .com og 
www.edx.org 

Katrine sender 
datoerne rundt i 
gruppen, og 
formidler det ud i 
miljøet.  

8. Arbejdet i 
styregruppen 
fremadrettet - 
Styregruppemødernes 
formål, indhold og form 

Sprunget over pga mangel på tid Punktet er skudt til 
næste gang 

9. Eventuelt Ikke noget til punktet  

    

 Punkter til næste møde: 

 Styregruppens egen læring og dokumentation 
Tendenser og trends inden for kapacitetsudvikling (Hvad sker nu, hvordan fremadrettet holde os 
opdateret, kilder, ansvar) 

 
 


