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Mine erfaringer 

- Procesleder for Bindslev AS og Hyper Island 
- Projektleder for Roskilde Festival og Danmarks 

Indsamling 
- Direktør for Bremen Teater og 

Chokoladefabriken 
- Medejer af The Urban Farmer 
- I Skolekredsen for Roskilde Festival Højskole 
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Hvorfor Netværkskonsulent? 

- Procesleder på campen ”Byen designet til børn” 
og mærkede engagerede mennesker der vil 
rykke 

- Netværksstrukturen har nogle enorme potentialer 
lokalt, nationalt og internationalt 

- Rød tråd i mit arbejde: udvikling, innovation, 
procesledelse, design thinking 
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Hvad vil jeg bidrage med? 

- Min primære opgave som Netværkskonsulent vil 
være at hjælpe jer 

- Mødeledelse, facilitering, sparring, mmm 
- Støtte* og skubbe** - alt efter behov 
- Min succes kommer i kraft af, at I får succes med 

Netværkstemaerne 
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Jeg glæder mig! 

T 42 43 42 53 
 
E Kristoffer.Carr-Saunders@Albertslund.dk 
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- Formål: arbejde med Netværkslederhåndbogen 
 

- Praktisk: frokost kl 12, pauser efter behov, færdig 
kl 16 
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Energiniveau – prøveløsladelser i Israel 
(statistik ud fra 1.112 domme, fordelt over 10 måneder) 

 
 Morgen: 65% 
 
Lige før frokost: 10% 
 
Efter frokost: 65% 
 
Sidst på dagen: 0% 
 
Brug for pauser eller energi-boosts – sig til! 
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Experiencing self vs Remembering 
self 
 
 
Experiencing: oplever det hele 
 
Remembering: Husker start, slut og største udsving 
– negativ eller positiv 
 



N
avnetræ

k 

Præsentation af netværkstemaer 

Brug 5 min på at præsentere følgende for alle: 
 

- ”Mit navn er…” 
- ”Jeg er Netværksleder for…”  
- ”Jeg har valgt dette Netværkstema fordi…” 
- ”Jeg vil gerne bidrage med…” 

 



N
avnetræ

k 

Præsentation af netværkstemaer 

Præsenter for alle på 2 min 
- ”Mit navn er…” 
- ”Jeg er Netværksleder for…”  
- ”Jeg har valgt dette Netværkstema fordi…” 
- ”Jeg vil gerne bidrage med…” 
 
Sidemanden til højre for dig giver besked når der er 
gået 1 og 2 minutter 
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Diffusion Curve 
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Seks sparringsgrupper 

Inddelt ud fra hvad vi mener  
gavner Netværkstemaerne bedst 
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De seks grupper 

Gruppe 1: Grethe, Tricia, Charlotte 
Gruppe 2: Mona, Majken, Luise 
Gruppe 3: Pia, Rikke, Zoulikha 
Gruppe 4: Julie, Gudrun, Malou, Hanne 
Gruppe 5: Anne, Annette, Anne-Mette, Lone 
Gruppe 6: Betina, Britt, Jan, Henrik  
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Fordeling af kapitler 

Gruppe 1: ”Udfold dit netværkstema” 
Gruppe 2: ”Find din netværkstype” 
Gruppe 3: ”Afklar dine mandater” 
Gruppe 4: ”Find dine netværksdeltagere” 
Gruppe 5: ”Formuler din netværksfortælling” 
Gruppe 6: ”Indled kontakt til dine potentielle 
netværksdeltagere” 
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Præsentation af kapitel 

Præsenter på 3 minutter: 
- Kapitlets tema 
- Tre vigtigste pointer 
- Eksempler på hvordan I har brugt det 

 
Formålet er at skabe et overblik over 
Netværkshåndbogen før I om lidt individuelt skal 
arbejde med den.  
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Individuelt arbejde med 
Netværkslederhåndbogen 
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Frem mod den 28. maj  

- Have færdiggjort arbejdet med 
Netværkslederhåndbogen til vi mødes igen den 
28. maj 

- Book mig til et møde på en time – se i min 
kalender! 
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Tak for i dag! 

Vi ses igen i overmorgen 
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