
Samskabelse	  	  –	  	  Møde-‐	  og	  Beslutningsprocesser	  	  –	  	  Grøn	  Lokal	  Økonomi	  	  –	  	  Konflikthåndtering	  	  –	  	  Lokal	  Udvikling	  

	  
	  

	  
Samtalemiddag	  

Tema:	  	   Seriøs	  bæredygtig	  omstilling	  i	  Køge.	  
Hvor:	   Grønne	  borgere	  i	  Køge.	  
Deltagere:	  	   6-‐8	  personer	  pr.	  middag	  
	  

Samtalemenu	  
Hvem	  er	  du?	  Hvorfor	  bruge	  en	  aften	  på	  at	  samtale	  om	  bæredygtig	  udvikling?	  	  	   	  
Proces:	  runde	  før	  maden.	  Tid:	  1-‐2	  min.	  pr.	  person	  

Præsentation	  af	  samtalemenuen	  v.	  værten.	  	  

Proces:	  Runde:	  Følger	  vi	  den,	  eller	  er	  der	  behov	  for	  ændringer?	  

Tid:	  10	  min	  

Hvorfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  sætte	  seriøs	  bæredygtig	  omstilling	  på	  kommunens	  dagsordenen?	  	  	  
Proces:	  Samtale	  under	  hovedretten	  i	  par	  +	  runde	  med	  2	  udsagn	  pr.	  deltager.	  	  
Tid:	  3-‐5	  min	  +	  1-‐2	  min	  pr.	  person	  

Omstilling	  på	  det	  personlige,	  lokale	  og	  kommunale	  niveau?	  	  
Hvad	  skal	  der	  til?	  Kan	  ideerne	  fra	  borgersamtalen	  d.	  5.	  februar	  og	  oplægget	  i	  Det	  Grønne	  Hus	  d.	  1.	  marts	  
være	  med	  til	  at	  fremme	  omstillingen	  der	  hvor	  du	  slår	  dine	  folder?	  	  
Proces:	  Efter	  hovedretten.	  Processen	  kunne	  fx	  være	  

• Brainstorm:	  Hvad	  har	  vi	  af	  ideer	  på	  de	  tre	  niveauer	  	  
• Præsentation	  af	  ideer	  fra	  de	  to	  begivenheder	  (som	  ikke	  allerede	  er	  nævnt	  –	  ved	  værten)	  
• Dialog	  i	  to	  grupper:	  Hvad	  meningsfuldt?	  Præsenter	  3-‐5	  ideer	  i	  plenum.	  (skrives	  på	  flipover)	  

Tid:	  60	  min.	  

Ideer	  til	  grønne	  aktører	  og	  partier	  i	  byrådet	  

Proces:	  under	  desserten	  

• Hver	  deltager	  anbefaler	  den	  ide	  de	  brænder	  for	  
• Anbefaling:	  hver	  deltager	  får	  en	  Stjerne	  (1.	  prioritet)	  og	  en	  Sol	  (2.	  prioritet)	  for	  at	  finde	  vægtningen.	  
• Runde:	  Hvordan	  lander	  det	  i	  vores	  maver,	  hjerter	  og	  hoveder?	  

Tid:	  30	  min	  

Hvad	  går	  du	  hjem	  med?	  (Tak	  for	  i	  aften	  +	  tanker	  om	  konceptet).	  	  

Proces:	  1	  min.	  pr.	  deltager.	  

	  
Procesmetoder	  –	  hvordan	  gør	  værten	  i	  praksis	  

• Tænkepause	  –	  alle	  får	  et	  minut	  eller	  to	  til	  at	  finde	  sin	  mening	  frem	  (hvis	  nødvendigt).	  
• Runder	  -‐	  alle	  komme	  til	  orde.	  Runder	  kan	  være	  tidsforbrugene	  og	  kan	  kræve	  stram	  styring.	  
• Samtaler	  i	  par	  og	  triader:	  Alle	  får	  tid	  til	  at	  fortælle	  hvad	  de	  har	  på	  hjertet	  og	  deltagerne	  får	  et	  

dybere	  kendskab	  til	  hinanden	  som	  mennesker.	  	  
• Samtale	  i	  to	  grupper	  –	  giver	  mere	  tid	  til	  den	  enkelte/fordybelse.	  Kan	  kræve	  opsamling	  i	  plenum.	  	  

	  

Det	  er	  facilitatorens	  /	  værtens	  ansvar:	  	  

• At	  sikre	  at	  alle	  spørgsmål/helheden	  bringes	  til	  samtale	  	  
• At	  samtalerne	  afvikles	  inden	  for	  den	  aftalte	  tid	  –	  når	  facilitator	  ”giver	  lyd”,	  skal	  talen/arbejdet	  	  

afsluttes.	  
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