Netværksgrupper - Sammen er vi stærkere

Projektbeskrivelse:

Titel: Netværksværksgrupper

Baggrund
Baggrunden for projektet ligger i erfaringer med pilotprojekt om netværksgrupper
faciliteret af Mariagerfjord Kommune inden for idrætsgrenene fodbold, gymnastik,
gadeidræt og Senioridræt. Gennem to årlige netværksmøder har Mariagerfjord
Kommune samlet repræsentanter fra kommunens foreninger inden for de enkelte
aktiviteter, samt repræsentanter fra specialforbundene og DGI. Møderne har haft
fokus på, at foreningerne skulle være med til at styre samtalen, så det handlede om
deres hverdag, problemer, behov mm. Grupperne har vist, at vidensdeling på tværs
af foreninger og samarbejde om at løse problemerne kan skabe endnu stærkere
foreninger på tværs af hele kommunen.
Formål
På baggrund af erfaringer med de nuværende netværksgrupper, ønsker
Mariagerfjord Kommune at sprede arbejdet med netværksgrupper ud, så det dækker
flest mulige fritidsaktiviteter og alle de foreninger, der kunne have lyst til at deltage.
Formålet er at skabe synergieffekter på tværs af foreninger, som bidrager til et
styrket foreningsliv i kommunen. Det er et mål, at netværksgrupperne i fremtiden
skal være faciliteret gennem rekrutterede tovholdere. Foreningsrådet har
”ejerskabet” af netværksgrupperne, i samarbejde med kommunen og
specialforbund/organisationer.

Køreplan
Opbygningen af et projekt kan eksempelvis bero på følgende faser (med forbehold
for situationen med Corona):
I. september 2021 - Opstart - Danne netværksgrupper, Rekruttere tovholdere,
promotion
II. Oktober/november 2021 - Første møde m. tovholdere - Opgaver, inspiration,
uddannelse
III. November/december 2021 - Fælles opstartsarrangement - Præsentation,
inspiration, opstart
IV. Januar/februar 2022 - Første officielle møde i Netværksgrupperne
V. Forår 2022 - ‘Inspirationsaften’ for tovholdere

Herefter køres der årligt med to netværksmøder i hver gruppe, og som afslutning på
året vil der være et arrangement for tovholderne.

Fase I - Opstart
Opstartsfasen skal bruges på inddeling i netværksgrupper (hvor mange og hvem
giver mening at have sammen), rekruttering af tovholdere og uddannelse af
tovholdere.
Tovholdere
Til hver netværksgruppe ønskes en tovholder i selve gruppen, som kan lede
møderne og bringe ideer, tanker og spørgsmål tilbage til Foreningsrådet og Kultur og
Fritid om nødvendigt. At skaffe og fastholde disse tovholdere må anses som det
vigtigste element i projektet.

For at kunne rekruttere og fastholde tovholdere kræver det følgende elementer:
○ En klar rollebeskrivelse med specificeret tidsforbrug og forventet
opgaveløsning
○ En forståelse hos tovholderen om, hvordan han/hun er med til at skabe værdi
og gøre en forskel
○ Et motiverende og inspirerende årligt møde for tovholdere, hvor man føler
man får værktøjer med sig hjem og samtidig får noget god mad og en
oplevelse.
Der er udarbejdet bilag til rekruttering af tovholdere.
Promotion
Efter udvælgelse af tovholdere er det vigtigt, at der skabes noget fokus om projektet.
Der kan eventuelt fortælles gode historier fra de første netværk, som allerede
fungerer og afholdes Webinar om netværk og de styrker det giver. Der kan ligeså
skabes opmærksomhed om den store opstartsaften.
Yderligere kan fokus ligge på:


vidensdeling; fælles er vi stærkere.



nemmere at løse problemer når man er flere om dem.

Fase II - Møde m. Tovholdere
Et kort fyraftensmøde, hvor tovholderne fra de forskellige netværksgrupper bliver
præsenteret for en køreplan for opstarten af projektet, samt værktøjer til afholdelse
af de enkelte netværksmøder (program, punkter, ideer, redskaber mv.)
Program:



Introduktion og velkomst v. Foreningsrådet/MFK



Præsentation af opstarten af projektet og opgaven som tovholder
(forventninger, opgaver, inspiration)



Præsentation af flyer om hvordan en afholdelse af et netværksmøde kan
finde sted

Tovholdere tilbydes herudover et kursus i facilitator rollen.

Fase III - Fælles Opstartsarrangement
Et stort fælles opstartsarrangement, hvor alle netværksdeltagerne fra de forskellige
idrætsgrene er samlet.

Opstartsarrangement
Et program for et opstartsarrangement kunne eventuelt indeholde følgende:


Introduktion fra Foreingsrådet / Kultur og Fritid



Oplæg om netværk (Eventuelt fra Netværks Akademiet eller andre)



Oplæg om køreplanen for Netværksgrupperne i Mariagerfjord Kommune



Tovholdere holder kort intro med deres grupper.

Fase IV - Første officielle møde i Netværksgrupperne
Første officielle møde i Netværksgrupperne. MFK er eventuelt med til at facilitere og
sikre, at det praktiske er på plads her den første gang. Mødet er dog ledet af
tovholderen og der aftales fremtidige møder i slutningen af mødet.
Fase V - ‘Inspirationsaften’ for tovholdere
Som en årlig gentagende begivenhed bør afholdes en inspirationsaften for
tovholderne. Der skal være fokus på hygge, samvær, uddannelse og anerkendelse
af det gode arbejde, som tovholderne laver. Det kunne være fælles introduktion til en
af de andres sportsgrene, et oplæg udefra eller eksempelvis en tur i VIP til en
idrætsbegivenhed med spisning og hygge som afslutning.

