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Tips til dig, der ønsker at etablere en ny FDIH-netværksgruppe 
 
Oprettelse af nye netværksgrupper: 
Alle nye idéer til netværksgrupper er velkomne. Proceduren for etablering af en ny netværksgruppe er: 
 
Udfyld kontaktformularen, hvor du kort beskriver: 

1. Formålet med netværksgruppen 
2. Hvilken type deltagere du tænker skal deltage i gruppen 
3. Forventet udbytte som deltagere kan opnå ved deltagelse i gruppen 
4. Hvor ofte der ønskes at mødes i begyndelsen. Dette kan aftales nærmere når gruppen er etableret. 
5. Potentielle emner, for at give mulige deltagere indblik i, om gruppen er noget for dem 

 
2. FDIH sender en direct mail ud til medlemmerne baseret på den ønskede målgruppe 
3. Forslagsstilleren og en medarbejder fra FDIH aftaler tid og sted for det første møde 
4. FDHI deltager på det første møde for at kunne svare på eventuelle spørgsmål 
5. Fremover holdes møderne på selvstændig basis drevet af medlemmerne  
 
Det er et forudsætning for oprettelse af en ny gruppe, at der er en aktiv formand for gruppen. Hvis den 
eksisterende formand udtræder af gruppen, skal denne kontakte FDIH med information om, hvem der har 
overtaget erhvervet.  
 
Formandens rolle: 
* Formanden leder møderne og er med til at drive og sikre dialogen i gruppen 
* Formanden er bindeleddet mellem møderne, og er ansvarlig i samråd med resten af gruppen for  
   planlægning af temaer og foredragsholdere til de enkelte møder 
* Formanden uddeler opgaver i gruppen i forhold til gruppen samt fastlæggelse af lokationer 
* Formanden kan videregive interessante resultater opnået i gruppen, så resten af FDIHs medlemmer kan  
   få glæde af dette. Dette sker naturligvis kun, hvis alle gruppens medlemmer er indforstået med det 
 
FDIHs rolle ifm. netværksgrupper: 
* Netværksmøder er medlemmernes egne møder. Ansvaret for indholdet og det faglige niveau af de  
   enkelte møder ligger derfor hos gruppens medlemmer.  
* FDIH stiller netværk til rådighed  
* FDIH hjælper gerne et initiativ om en ny netværksgruppe i gang 
* En medarbejder fra FDIH deltager gerne i det første etablerende møde og herefter på forespørgsel, men  
   som udgangspunkt fungerer gruppen udenom FDIHs personale 
 
Mødernes afholdelse: 
Vi anbefaler at gruppen benytter forskellige mødeplatforme for at øge fleksibiliteten. Den/ de første gange 
skal I nok mødes fysisk for lige at komme i gang, men fremadrettet kunne det give mening også at etablere 
vidensdeling på andre platforme som eks.: 
* Linkedin gruppe (networking) 
* Facebook gruppe 
* Skype gruppe (til hurtige spørgsmål ud til gruppen og telefonmøder) 
* Fysiske møder (til foredrag, diskussion af emner og networking) 
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Det er op til gruppens medlemmer at aftale: 
* Hvor ofte der holdes møder 
* Hvor længe møderne skal vare 
* Hvor møderne holdes 
* Fastlæggelse af agenda for gruppens møder aftales mellem gruppens medlemmer. 
* Om der skal deltage eksterne indlægsholdere eller om indlæggene forberedes af gruppens medlemmer.  
   FDIH yder ikke tilskud til eventuelle udgifter i forbindelse med eksterne indlægsholdere. 
 
Praktiske råd: 
* Det er en god idé at aftale dato, tid og emne til kommende møder ved afslutning af hvert møde 
* Består gruppen af medlemmer fra Jylland, Fyn og København er det en god idé at holde møder på tværs  
   af landet 
* Det er en god idé at have både en formand og næstformand i gruppen 
* Benyt dit netværk, hvis der ønskes en eksterne indlægsholder. Rigtig mange mennesker bidrager gerne til  
   udveksling af erfaring og inspiration, hvor det giver mening 
 
Nedlæggelse af en netværksgruppe: 
Er det overordnede emne udtømt for interessante vinkler, eller kan der ikke findes en ny formand sendes 
information til FDIH om, at gruppen nedlægges, så muligheden for at tilmelde sig via hjemmesiden kan 
fjernes. 
 
Hvis du har spørgsmål til oprettelse af en ny netværksgruppe hos FDIH, er du naturligvis altid meget 
velkommen til at kontakte os på telefon 7225 5601 eller mail kontakt@fdih.dk. 
 
 

 


