
Hvordan får man gode 
arbejdsgrupper?

Kilde: How to Lead Collective Impact Working Groups

FSG – A Comprehensive Toolkit



Etablering af  arbejdsgrupper

• Arbejdsgrupper med engagerede gruppeformænd (m/k) er motoren i collective 
impact (og et kritisk punkt, hvis det ikke virker!)

Karakteristik af  arbejdsgruppemedlemmer

• Engagerede og interesserede (herunder fokus på målgruppens perspektiver)

• ’Doers’/handlingsorienteret – forpligter sig på opgaver/sender ikke stedfortræder

• Har en personlig autoritet, myndighed og nyder andres tillid



Hvem skal være koordinator/formand for 
arbejdsgrupper?

• Vil lægge ekstra tid (2-3 timer pr. mdr. udover møderne)

• Kan være faciliterende og fremme en inkluderende kultur

• Påtager sig nøgleopgaver (mødeplanlægning, referater mv.)

• Ikke blot ’symbolske’ ledere – initiativets succes afhænger af  formændenes 
forpligtethed på opgaver under og mellem møderne.



Rekruttering af  arbejdsgruppemedlemmer

• Benyt eksisterende sammenhænge og netværk blandt andre, der er engageret 
i problemet

• Hold åbne infomøder 

• Orienter om mulighed for medvirken på andres fællesmøder
• Bed ledelse i organisationer om at udpege

• Opfordre styregruppemedlemmer til at være gruppeformænd

• Husk at bruge tidligere deltagerlister fra møder, kick-off…



Opmærksomhed på

• Hvad tilbyder initiativet til arbejdsgruppernes deltagere? – Hvad får de ud af  det?

• Forsøg også at rekruttere arbejdsgruppemedlemmer blandt stemmer/aktører, man 
normalt ikke hører. Arbejde for at sikre bredden

• Opmærksomhed på deltagere, der ikke får kompensation for arbejdstid. Hvordan 
kan initiativet kompensere dem? (hvad kan man tilbyde)

• Tillid til at uddelegere til andre

• Arbejdsgrupper udvikler sig og ændrer fokus over tid – det kan også betyde at man 
skal udskifte medlemmer og rekruttere nye undervejs.



Effektive møder

Forberedelse, tilrettelæggelse og opfølgning er afgørende for effektive møder

Bevidst arbejdsdeling mellem backbone og gruppeformænd – både på møderne 
og mellem møderne!

Følg op på møderne indenfor en uge – backbone sender opfølgningsmail. 
Gruppeformand/koordinator kontakter enkelte arbejdsgruppemedlemmer, der 
fx er betænkelige undervejs eller på møder. 

Orienter på mødet om dagsorden for næste møde



Skarp mødeplanlægning

• Etablerer et godt system til forberedelse og gennemførelse af  møder – det 
sparer tid på sigt og holder gruppen på sporet

• Brug lige så meget tid på facilitering/planlægning af  mødeafviklingen– som 
på mødematerialet

• Sørg for at der er noget at beslutte på hvert møde – det motiverer at se 
resultater..

• Overblik – præsenterer dagsorden og mødeplan for de to kommende møder 
– så alle kan se den langsigtede plan.


