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Mit forskningsfelt 



Store ting kan starte i det 
små 



Gode råd 



Forskellighed er en styrke! 



 

Hvad skal der til  
for at få jer op  
og flyve? 



Hvad er vores opgave? 
Hvordan skal vores møder  
foregå? 
Hvordan tager vi beslutninger ? 
Hvordan holder vi hinanden 
informerede mellem møderne? 
Hvilke krav kan vi stille til hinan- 
den? 
Hvad er vores drømme – og hvad  
kan vi gøre som netværk? 
 



 

Hvad er de vigtigste grunde til 
jeg er med her i dag? 
 
Hvad kan få min motivation til 
at blomstre og til at visne? 
 
Hvilke aktiviteter holder jeg 
mest af?  
 
 



 

Fokus på opgaven –  
 
Parker emner for en stund –  
 
Kan jeg leve med det? 
 
Hold tiden. 
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Hvad kræver det af jer? 



 

Tips 1: Skab opmærksomhed 



Tip 2: Kortlæg interessenter 



Tip 3: Lav strategiske 
alliancer 



Tip 4: At tage værtskabet på 
sig! 



God rejse – skynd jer 
langsomt! 
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