
Globalt Fokus 
 
Møde i styregruppen for Forum for Kapacitetsudvikling 
Torsdag den 28. august 9.30 – 11.30  
 
Deltagere: Marianne Haahr, Care Danmark; Helle Schierbeck, Plan Danmark; Jeef Bech, CISU; Henrik Nielsen 
og Pernille Tind Simmons, Globalt Fokus. 
Afbud: Rikke Friis Mikkelsen, MS. 
 
Noter: 

1. Opdate fra sekretariatet: Hvor langt er vi med forberedelserne til workshoppen, hvad er de 
videre skridt. 

Pernille fortalte, at sekretariatet er i fuld gang med udarbejdelse af konceptnoterne, der skal 
bruges som baggrundsmateriale til medlemsworkshoppen den 10. september. Pernille, Berit og 
Mathias fra Globalt Fokus sekretariat udgør en lille arbejdsgruppe, der skal planlægge 
medlemsworkshoppen. Pernille gennemgik kort de foreløbige tanker, og understregede at 
medlemsworkshoppen kun er et af de skridt der skal tage i fastlæggelsen af Globalt Fokus’ 
arbejdsplan for 2015. Der vil på medlemsworkshoppen lægges op til diskussion og prioritering af 
en lang række temaer og først efterfølgende vil der arbejdes videre med den mere strukturelle 
placering af temaerne.    

Der var enighed om, at det er vigtigt at sætte fokus på medlemmerne (frem for sekretariatets) 
rolle, så det understreges, at Globalt Fokus’ arbejde skal være medlemsdefineret og mest muligt 
medlemsdrevet. 

En del af medlemsworkshoppen bliver en session, hvor medlemmerne fysisk skal flytte sig i forhold 
til diskussion af de temaer, som de har interesse for. Der var enighed om at styregruppen kan 
spille en rolle på medlemsworkshoppen i forhold til at observere, hvor interessen er og hvilke 
kapacitetsudviklingsbehov der derigennem kommer til udtryk.  

2. Kvalificering af input/konceptnoter på de forskellige emner, som medlemmerne har meldt ind i 
forbindelse med medlemshøringen:  

Udkast til en række konceptnoter var sendt ud forud for mødet. Der var en god diskussion om den 
udfordring der ligger i dels at se kapacitetsudvikling som tværgående i alt hvad Globalt Fokus laver 
og dels at sikre at kapacitetsudvikling tages alvorligt og ikke drukner i politisk arbejde. Det skal 
fastholdes at 2-3 emner årligt udpeges til tværgående kapacitetsudviklingsindsatser og samtidig 
skal der arbejdes på metoder og tilgange der kan sikre, at kapacitetsudvikling tænkes ind i de 
andre arbejdsområder. Der blev peget på temaerne ’Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring’ 
samt ’Dokumentation og resultatmåling’ (der dog bør have en anden titel) som mulige tværgående 
kapacitetsudviklingsindsatser.  

Udkast til konceptnoter fik forskellige kommentarer med på vejen – kommentarer som Pernille og 
Henrik vil forsøge at indarbejde.  



Helle indvilligede i at skrive input til temaet ’Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring’. 

Der var enighed om, at det giver god mening at følge det arbejde som Fagligt Fokus har lavet til 
dørs ved at lade dem køre op til 30.6.2015. Dette skal dog sanktioneres som del af arbejdsplan for 
2015 af generalforsamling. Det drejer sig om to læringsspor – henholdsvis Theory of Change og 
Måling af Advocacy. De to læringsspor lægges ind i konceptnoten om dokumentation, 
resultatmåling og de danske CSOers eksistensberettigelse.  

Endelig blev det diskuteret om styregruppen skulle komme med en skriftlig covernote forud for 
medlemsworkshoppen den 10. september (som nævnt i referat fra møde i Forum for 
Kapacitetsudvikling den 26. juni). Der var enighed om, at der ikke var behov for dette men at det 
ville være godt med en kort kommentar om prioriteringsprocessen på workshoppen og 
vigtigheden af at tænke fælles frem for at trække organisationernes egne prioriteringer og arbejde 
ind. Helle indvilligede i at gøre dette.  

3. Styregruppen for Forum for Kapacitetsudvikling: Hvordan arbejde vi videre med Forum for 
kapacitetsudvikling styregruppe?  

Der var desværre ikke tid til dette punkt som derfor blev skubbet til næste møde.  
 
 
Næste møde i styregruppen bliver onsdag den 1. oktober kl. 10.00 – 12.00 
 


