
NETVÆRK.
VI HAR ET GODT
TILBUD TIL DIG!
Der er blevet snakket og arbejdet meget med netværk på det seneste. Det kan dog stadig 

være svært helt at hitte ud af, hvad netværk er og hvordan man kan arbejde med det.

Vi har i Netværksstrukturen derfor grebet bolden og lavet dette tilbudskatalog. Så går du

 og mangler viden, information eller gode netværksidéer, så er det om at komme frit frem!



Kontakt

Vi vil så gerne høre fra jer alle, og derfor skal du selvfølgelig også vide, hvordan du kan 
kontakte os.

Du kan sende en mail med dine ønsker eller tanker til 

netværk@albertslund.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte én af os fra Netværksstrukturen. 



Kære alle i Albertslund Kommune,

Du står nu med et katalog i hånden - 
og hvilket et af slagsen! Det indeholder 
nemlig 10 tilbud fra os til jer.

Vi har oplistet en række temaer, som 
gerne skal kunne dække de fleste af 
jeres behov på netværksfronten. Hvis 
ikke tager vi gerne en snak om, hvad 
lige præcis I har brug for, og tilpasser 
temaerne ud fra dette.

Vi vil med tilbudspakkerne understøtte 
jeres netværksarbejde her i kommunen.

Vi er midt i en bevægelse mod en 
netværksbaseret organisation, hvor 
samarbejde på kryds og tværs er 
reglen snarere end undtagelsen. Det er 
denne bevægelse, Netværksstrukturen 
er sat i verden for at skabe.

Hvis dette skal lykkes, er det nødven-
digt med en god dialog og et godt 
samarbejde med basisorganisationen. 

Spred det gode budskab, for med 
netværk kan vi skabe nye og innovative 
løsninger - til gavn for borgernes   
oplevelse af den leverede service,   
kommunens økonomi samt medar- 
bejdernes trivsel i arbejdet. 

Det handler om dialog - på tværs. 
Bevægelsen mod en netværksbaseret 
organisation er noget vi skal sammen - 
og vi kommer gerne ud til jer alle!

Vi glæder os til at slå et smut forbi i 
den nærmeste fremtid.

Netværk. Vi skaber forbindelserne.

Mette Horsgaard,
Leder af Netværksstrukturen
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Tilbud 1

Fra netværksstruktur til net-
værksbaseret organisation

Oplægget vil føre deltagerne gennem 
udviklingen fra en netværksstruktur til 
en netværksbaseret organisation. 
Centrale spørgsmål der vil blive taget 
fat om er: Hvad er formålet med net-
værk? Hvorfor er en netværksbaseret 
organisation nødvendig? Hvordan 
fungerer netværk i praksis?

Og så vil der selvfølgelig blive lagt op til 
spørgsmål og debat så vi kan få tilpas-
set oplægget til det der giver mening 
for lige netop jer.

Tilbud 2

Hvordan kan vi arbejde med 
netværk hos os?
Har man ikke arbejdet med netværk 
før, kan det være svært at vide præ-
cist hvor det egner sig som arbejds-
form. Vi vil fra Netværksstrukturen 
kunne give et bud på, hvad de gode 
netværkstemaer er, hvilke udfordringer

10 tilbudspakker - fra os til jer

hos lige netop jer, der egner sig til net-
værk - og meget andet...

Tilbud 3

Netværktøj - netværk som en 
metode og som et værktøj i det 
daglige arbejde
Med netværk følger også nye metoder og 
modeller, som kan hjælpe i netværksarbej-
det. Vi vil introducere til netværks- og 
innovationsmetoder - særligt med fokus 
på Albertslund Kommunes egen innova-
tionsmodel.

Tilbud 4

Mentorordning - et sparrings-
forløb for netværksledere
Dette tilbud er til dïg, der er netværk-
sleder. Vi tilbyder sparring én gang om 
måneden med andre netværksledere, vi 
tilbyder en “netværksbuddy” med særlige 
erfaringer inden for netværk og så tilby-
der vi selvfølgelig også sparring med 
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netværkskonsulenterne. Hvordan 
sparringen finder sted afhænger af 
dig som netværksleder og dine konk-
rete behov. Så fat mod - her kommer 
du ikke til at stå alene i dit netværks- 
og innovationsarbejde!

Tilbud 5

Sæt spot på talentet - kompe-
tenceworkshop for ledere
Har du brug for at få sat nye perspek-
tiver på dine medarbejderes kompe-
tencer? Brænder dine medarbejdere 
inde med en masse gode idéer, uden at 
de bliver ordentligt forløst? Så er 
denne kompetenceworkshop måske 
lige noget for dig. Netværksstruk-
turens konsulenter står klar til at 
hjælpe dig med at spotte nye og hidtil 
uudnyttede kompetencer hos dine 
medarbejdere.

Tilbud 6

Netværksturnus - Basisorgan-
isationen tur-retur
Vi tilbyder en turnusordning, hvor du 
eller din kollega i en periode kan komme 
i turnus i Netværksstrukturen.

I turnussen vil du skulle tage hånd om 
temaer, problemstillinger mv. som er 
nødvendige at få foldet ud, for at vi kan 
sikre bevægelsen mod den netværks-
baserede organisation. Vi har nogle 
idéer til temaer, men vi vil gennem 
dialog med jer meget gerne finde det 
helt rigtige turnustema.

Der er altså her en oplagt mulighed for 
at alle i Albertslund Kommune kan få 
netværk ind under huden - noget som 
kan bringes tilbage i det daglige arbejde 
i basisorganisationen.

Tilbud 7

Procesfacilitering af specifikke 
processer
Hvordan udarbejder jeg et visionssemi-
nar? Hvordan sikrer jeg implementerin-
gen af ny lovgivning i arbejdsgangene 
på en anderledes og mere fleksibel 
måde? Hvordan kan jeg komme til at 
arbejde med en opgave på en anden 
måde end tidligere? Står du med 
lignende spørgsmål, så tag det helt 
roligt - hjælpen er nær!

Netværksstrukturens konsulenter er 
klar til at yde sparring, så du kan blive 
hjulpet på vej mod en mere netværks-
baseret og innovativ tilgang til dit 
arbejde. 
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Tilbud 8

Mød en netværksleder - med 
film under armen
Albertslund har en række netværk-
sledere, der allerede har arbejdet med 
netværk og derfor kender til de mange 
potentialer og succeser, der ligger i 
netværksarbejdet, men også hvordan 
man kan overkomme de udfordringer 
og bump, der ligger på den snoede og 
forgrenede netværksvej.

Med dette tilbud vil du kunne få en 
netværksleder til at fortælle om net-
værkserfaringer fra praksis - blandt 
andet ved hjælp af gode netværksfilm!

Tilbud 9

Netværkslederuddannelse - 
kom til bunds i netværkets 
mange facetter
Selvom mange har arbejdet i forskel-
lige netværkskonstellationer tidligere, 
så bygger Netværksstrukturen på et 
teoretisk og metodisk fundament, som 
kan hjælpe til et mere fokuseret og 
kreativt netværksarbejde. 

Derfor udbydes der til foråret 2015 
endnu en gang en netværkslederud-

dannelse, som du har mulighed for at 
deltage på.

Tilbud 10

Introduktion til nye medarbej-
dere
Som ny medarbejder er der ingen 
garanti for at man kender til netværk - 
slet ikke i en Albertslundkontekst. 
Hvordan skal man som ny medarbejder 
eksempelvis indgå i en netværks-
baseret organisation, hvor ens 
tætteste kollegaer ikke nødvendigvis 
er dem man deler kontor med? 

I dette tilbud kan nye medarbejdere få 
en kort introduktion til Netværksstruk-
turen og den netværksbaserede 
organisation. 

Fandt du ikke hvad du ledte 
efter?
Vi har med de 10 tilbudspakker forsøgt 
at favne så bredt som muligt. Med 
3.000 medarbejdere er vi dog sat på 
lidt af en prøve. Derfor kan du også 
selv byde ind med lige nøjagtigt dine 
ønsker - så længe vi holder os inden 
for netværkets ellers brede rammer!
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Netværk. Vi skaber forbindelser.

Vi kan lige så godt vende os til at se tingene på en ny måde - også når det kommer til 
organisationsdiagrammer. Her kan du se den netværksbaserede organisation, hvor 
netværk skal binde organisationen sammen på en ny og mere fleksibel måde.

Tilbudspakkerne vil på forskellig vis allesammen understøtte den bevægelse vi ønsker 
her i Albertslund Kommune.
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10 SKARPE OM NETVÆRK
1) Netværk opfinder ikke nye problemer. Netværk opfinder nye løsninger på kendte 
problemstillinger.

2) Netværk er ikke kun en metode. Det er mindst lige så meget et mindset, som vi alle 
skal være en del af.

3) Netværk er ikke farligt. I netværk møder du nye mennesker, opbygger nye relationer 
og får nye perspektiver på tingene - hvis du altså gider.

4) I netværk ændres vores forståelse af ting. Har du først arbejdet netværksbaseret 
viser erfaringerne, at du ikke kan slippe tankegangen helt når du vender tilbage til dit 
daglige arbejde.

5) Netværk er noget vi er fælles om. Netværk er et indsatsområde for Albertslund 
Kommune, og vi er derfor alle en del af det - og indtil videre har ingen taget skade af 
det...

6) Netværk kræver initiativ. At arbejde netværksbaseret kræver at man tager initiativ 
og hiver fat i folk når man har en god idé. Vi har i forvejen den gensidige initiativpligt, 
så se at kom igang med at få netværket. 

7) Netværk bygger på mennesker. Uden de dygtige og engagerede ansatte her i 
Albertslund Kommune, ville vi ikke have det stærke fundament for en netværksbaseret 
organisation, som vi har i dag.

8) I netværk er du ikke alene. Ligesom netværk bygger på mennesker, bygger de også 
på en fællesskabstanke. For når du samarbejder i netværk står du aldrig alene med 
dine opgaver.

9) Netværk giver mulighed for at prøve sig selv af i nye sammenhænge.

10) Netværk opstår via dig, dit engagement og dine idéer, og det er dig der bærer 
netværksfaklen. Netværksstrukturen er til for dig, og vi vil derfor understøtte dig i dit 
netværks- og innovationsarbejde!


