
 

 

 

Webguide Collective impact – sammen om et fælles mål 
 

Eksempel: Guidende principper for et ungeinitiativ  

 
 
De guidende principper er vores rettesnor for alt, hvad der sker i initiativet – en  
underliggende opmærksomhed, vi altid har for øje, når der træffes beslutninger og ageres i 
hverdagen. 
 
Syv principper om samarbejdet i vores initiativ 
 

• Ambitiøse: Sammen med de unge er vi ambitiøse. Vi giver mere, end vi plejer i 
hverdagen, og vi går det ekstra skridt i hverdagen for at nå målet, fordi udviklingen 
for de unge skal vendes nu. 

 
• Inddragelse af de unge: Unge er ligeværdige deltagere og har indflydelse hele 

vejen gennem initiativet. Vi vil altid have unge med i beslutninger, design og evalu-
ering af løsninger, fordi de unge er de bedste eksperter i eget liv. 
 

• Samarbejde: Sammen kan vi mere, og forpligtende samarbejde mellem mange 
parter, tror vi på er essentielt. Vores indsatser er altid baseret på samarbejde mel-
lem mindst to sektorer, fordi vi tror på at 2+2=5, og sammen kan vi mere. 
 

• Bæredygtighed og forankring: Der er altid lokalt ejerskab på et samarbejde/ind-
sats, fordi nye indsatser og samarbejder skal kunne bære sig selv, når initiativet 
udløber. 
 

• Respekt for det, der eksisterer i forvejen: Vi tror på, at vi lykkes ved at have 
bedre samspil. Vi overvejer løbende, om en eksisterende indsats fortsat er nyttig. 
Derfor afsøger vi altid lokalt, hvilke indsatser der allerede findes, fordi vi vil undgå 
ressourcespild og koordinere alle kræfter bedst muligt.  
 

• Ressourceblik: Initiativets mål og indsatser skal altid have et fokus, der afspejler 
troen på de unges ressourcer, fordi alle unge skal have håb og drømme for deres 
fremtid, og det skal aktørerne omkring de unge også have på deres vegne.  
 

• Beslutningskraft: Medlemmerne af styregruppen er altid nøglepersoner på hver 
deres område. Styregruppemedlemmerne skal via deres position sikre bredt ejer-
skab på initiativet i deres bagland og/eller særlig viden, fordi vi dermed sikrer lø-
bende fremdrift til gavn for de unge. 
 

• Data og viden: Vi samarbejder om at finde og/eller producere data for at øge 
sandsynligheden for, at vi løser de rigtige udfordringer. Vi baserer altid vores mål 
på bedst tilgængelige viden, fordi vi vil bruge ressourcerne mest virksomt for de 
unge. 


