Hjemmeopgave til 4. arbejdsgruppemøde
Formålet med hjemmeopgaven:
Formålet med hjemmeopgaven er todelt. For det første, er intentionen at forankre jeres vigtigste
læringspointer fra forløbet ved at genbesøge hele forløbet via interviews (1. øvelse). For det andet, er
formålet at kvalificere evalueringen den 8. november via jeres forberedelse på mødet (både 1. og 2.
øvelse).

Øvelse 1: Genbesøg før-leder-forløbet (brug ca. to timer her):
Før øvelsen: Brug alle sammen indledningsvist 5 min. på i tavshed at huske tilbage på før-leder-forløbet
(modul 1-4, netværksmøder, arbejdsgruppemøder og evt. praktik, hvis I har nået at afholde den), og tænk
over:
•

Hvad har haft størst betydning for dig (og din afklaring) i forløbet?

Øvelsen tager herefter 5 x 20 min. (1 time og 40 min. i alt)
Udvælg en interviewer og en fokusperson, de tre øvrige arbejdsgruppemedlemmer indtager observatørroller. Alle skal prøve at være fokusperson og interviewer!
Fokusperson og interviewer sætter sig over for hinanden, de tre observatører i en halvcirkel rundt om.
En af observatørerne tage noter i forhold til fokuspersonens svar (denne rolle går også på skift).
Intervieweren har nu 15 min. til at foretage et interview med afsæt i spørgsmålene:
•
•

Hvad har haft størst betydning for dig i forløbet?
Hvordan har det haft betydning for din afklaring?

•
•
•

Hvad har de enkelte elementer på forløbet bidraget med (undervisningsmoduler,
arbejdsgruppemøder, netværksmøder, praktikophold)?
Hvordan har elementerne været forskellige fra hinanden?
Har der været en meningsfuld sammenhæng mellem elementerne?

•
•

Hvad har inspireret dig mest?
Hvor er du blevet mest overrasket over dig selv?

Spørge gerne uddybende og nysgerrigt ind under hele interviewet!
De tre observatører får nu mulighed for at fortælle, hvad de oplevede i forhold til processen/det der skete
under interviewet. Dette har de 5 min. til tilsammen.
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Herefter gentages processen med en ny fokusperson indtil alle arbejdsgruppemedlemmer har været
igennem interviewet – god fornøjelse!
Efter øvelsen: Brug alle sammen 5-10 min. i tavshed på at se jeres noter igennem og med afsæt i disse
besvare nedenstående 2 spørgsmål.
Når du ser på dine svar fra interviewet:
1. Hvad har for dig været de tre vigtigste ting i før-leder-forløbet? Og hvorfor?
2. Hvad tror du, før-leder-forløbet har betydet (kommer til at betyde) for bibliotekerne i region
Hovedstaden?
Skriv jeres svar ned og medbring dem til evalueringen den 8. november (medbring også gerne noterne fra
interviewet).

Øvelse 2: Input til den fælles evaluering den 8. november (brug ca. én time her):
Da vi ønsker, at gøre evalueringen af før-leder-forløbet så brugbar og relevant som muligt for alle parter, vil
vi gerne have jeres input til, hvad der set fra jeres perspektiv kunne være værdifuldt at evaluere på. Vi vil
derfor bede jer tage en snak om nedenstående spørgsmål i arbejdsgruppen:
Hvad er relevant at evaluere på i forhold til før-leder-forløbet, set fra jeres perspektiv? / Hvilke spørgsmål vil
I gerne have stillet, set fra deltagerperspektivet?

Vi vil bede jer melde gruppevis tilbage på mail til jnka@gentofte.dk senest fredag den 25. oktober.
Vi samler efterfølgende de forskellige input sammen og forsøger så vidt muligt at bringe dem i spil den 8.
november.
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