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Projektbeskrivelse: 
 

Formål 
Formålet med forløbet er, at deltagerne gennem konkrete eksperimenter gør sig 
erfaringer med, hvad der er virkningsfuldt ift. organisering af potentielle medlem-
mer, samt at videreformidle opsamlede erfaringer til øvrige interessenter i Social-
pædagogerne. 
 

Mål 
Forløbet arbejder med følgende tre mål-kategorier: 
• Læringsmål: At opsamle konkrete erfaringer vedr. organisering af potentielle med-
lemmer 
• Resultatmål: At organiseringsgraden øges på de berørte arbejdspladser 
• Formidlingsmål: At de erfaringer, der opnås i projektet, videreformidles bredt i 
Socialpædagogerne, herunder specifikt til alle kredsens TR. 
 

Deltagere 
23 TR fra Regionens specialområder, samt et antal deltagere fra Kredsen. 
 

Afviklingstidspunkt 
Forløbet forventes afviklet i 2019. 
 

Forudsætninger 
Forløbet bygger på en iterativ og erfaringsbaseret tilgang. Centralt ligger derfor 
handlinger, der udføres i praksis og som gennem forløbet kan danne grundlag for 
fælles refleksion og dermed skærpe evnen til at forstå og håndtere udfordringer i 
forhold til organisering af potentielle medlemmer. 
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Aktiviteter 
Fase 0: Præsentation af projektet den 27. februar i forbindelse med regionsgrup-
pemødet som afholdes kl. 13.00 – 15.00. 
Målet er at introducere tillidsrepræsentanterne til tankerne bag Task Force Projek-
tet samt – i samspil med den enkelte – at vurdere vedkommendes motivation og 
ønsker. 
 
Fase 1: Opstartsworkshop den 26. marts kl. 09.00 – 15.00 
Deltagerne samles første gang til en opstartsworkshop, som har til hensigt at sætte 
rammerne for forløbet, introducere deltagerne til hinanden og påbegynde arbejdet 
med at formulere hypoteser om projektets tema. Som afslutning på workshoppen 
forventes det at deltagerne organiserer sig omkring og formulere korte beskrivelser 
af udviklingsspor, der afprøves i løbet af projektet. 
 
Fase 2: Aktionslæringsmøder den 9. april, den 29. april, den 20. maj, den 18. juni 
alle møder afholdes fra kl. 09.00 – 13.00 
Kernen i forløbet er 5 aktionslæringsmøder, hvor deltagerne udvikler, afprøver og 
lærer af konkrete aktiviteter, de kan sætte i værk på deres respektive arbejdsplads. 
Derudover afsættes ca. 1 time pr. møde til oplæg/undervisning om emner, der rela-
terer sig til forløbets tema: organisering i praksis. Ydermere sigtes der på at inddra-
ge potentielle medlemmer aktivt i forløbet. 
Som afslutning på hver mødegang vil hver enkelt deltager forpligte sig på at foreta-
ge sig prøvehandlinger i sin konkrete TR-virkelighed inden næste mødegang. 
 
Fase 3: Erfaringsopsamlingsworkshop afholdes den 17. september kl. 09.00 – 
13.00 
Den sidste mødegang i Task Force-regi er en erfaringsopsamlingsworkshop. Målet 
er her at opsamle erfaringer fra de gennemførte projekter samt samle input til for-
midlingsworkshoppen. 
 
Fase 4: Formidlingsworkshop på TR mødet den 4. november 
Som afslutning på forløbet gennemføres en workshop med deltagelse af Socialpæ-
dagogerne Østjyllands TR-korps. Formålet med workshoppen er at dele erfaringerne 
fra forløbet samt anspore til lokale handlinger inspireret heraf. 
 
 
 
 
 


