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Referat 
 

Partnermøde den 8.3.2017  

Hotel Park Inn, Kbh. 
 
 
 
1. Velkommen og præsentationsrunde  

 Der blev taget afsked med Pippi og Kirsten, som går på pension til hhv. maj og 
september – og budt velkommen til afløserne Hanne og Bodil samt til Sofia, som er 
nyansat i Validering Väst. 
 
2. Præsentation af fælles dokument platform  
 Alle med tilknytning til projektet, der måtte ønske det, kan tilknyttes MidtRum, som 
Niels kort gennemgik.  
Britta Madsen fra Region Midtjylland er kontaktperson for alt vedrørende MidtRum. 
Britta kontaktes på Britta.Madsem@ru.rm.dk 
Alle kan selv eller via Britta få oprettet mapper, fx. kan de nationale 
følgegrupper/referencegrupper oprette en mappe til deres aktiviteter. 
 
Dokumenter opdeles i arbejdspapirer og færdige, officielle dokumenter. 
 
3. Opsamling og status efter 2. Lägesrapport  
 Niels gennemgik økonomien i 2. lägesrapport, som i øvrigt er godkendt 
indholdsmæssigt. 
Der har været et vist underforbrug, som hovedsageligt skyldes forsinkede aktiviteter. 
Hans oplyste, at Kunnskapsforbundet har en 50 % ansat person, hvis lønudgifter ikke 
er medtaget i 2. Lägesrapport. Og at Kunnskapsforbundet i øvrigt har mange aktiviteter 
i gang. 
Strömstad Kommune har tidligere på året givet udtryk for, at de ikke ønskede at 
deltage i projektet længere, men meldte senere ud, at de nok ville blive alligevel. De 
har ikke brugt penge overhovedet, har ikke gang i projektrelevante aktiviteter og har 
ikke bidraget til udredning og cases overhovedet. De deltog heller ikke i partnermødet. 
De øvrige svenske partnere vurderer på den baggrund, at det ikke er realistisk, at 
Strömstad med baggrund i den manglende deltagelse i projektaktiviteter hidtil kan nå 
at komme med i resten af projektperioden. Partnerne er derfor enige om, at bede 
Strömstad om at træde ud af projektet. 
Strömstads budget ønskes i stedet anvendt til en form for videnskabelig 
læringsopsamling, som Kirsten og Merete går videre med. 
 
Vedr. 3. Lägesrapport lægges en rapportskabelon ud i MidtRum medio maj, så 
partnerne kan fylde tekst i indtil 1. uge i juni. Rapporten sendes til godkendelse hos 
sekretariatet inden 1. juli. 
 
Sekretariatet har strammet fristerne for økonomisk indberetning, hvorfor det fra og 
med 3. Lägesrapport vil være sådan, at de bilag, der ikke er indberettet ved tidsfristens 
udløb, først kommer med i næstfølgende afrapportering. Frist for økonomiske bilag til 3. 
Lägesrapport er 15. juli. 
 
4. Arbejdet med udvikling af kompetenceattest / 6. Arbejdet med validering, 

metoder og principper 
Der blev præsenteret og drøftet forskellige principper for kortlægning og processer for 
kortlægning i validering ud fra landenes udviklingsproces i div. samarbejdspartnere og 
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reference/følgegrupper, jf. præsentationerne fra Norge, Sverige og Danmark (se de tre 
dokumenter vedhæftet) 
 
  Det blev besluttet at: 
• Frem til næste møde i august udarbejder hvert land en handlingsplan med mål for 
det videre arbejde  
      - med beskrivelse af principper og proces for kortlægning. 
      - med beskrivelse af hvordan kortlægningen kan anvendes i forskellige kontekster 
herunder dets muligheder for samspil på tværs af aktører 
  
• Til næste møde beskriver de tre partnerlande udviklet materialer, samt principper 
for kompetenceattester og metoder /processer der kan bruges til kortlægningen. 
Beskrivelserne uploades på MidtRum. 
 
• De beskriver om muligt eksempler på afprøvninger   
      - Eksemplerne sætter både fokus på udfordringer og muligheder i brugen af 
kompetence- attester og beskrivelses og udviklingsprocessen.  Evt. bud på 
kompetencebehov og øvrige ressourcer, som har betydning for borgerens arbejde med 
kompetenceattesten, registreres som et resultat af afprøvningen (se endvidere 
beslutninger til punkt 7, dot 2) 
      - Hvis der gøres erfaringer med tværsektorielt samarbejde må dette også gerne 
indgå i beskrivelserne. 
  
5. Netværk – inddragelse af virksomheder i arbejdet med kompetenceattesten  

Det blev drøftet, hvilken rolle netværkene primært skulle have. 
Her blev det besluttet, at netværkene primært skal sikre kvaliteten og udbredelsen af 
projektets udviklingsarbejde og resultater. 
 
Det blev besluttet at: 
• Hver partnerland skal etablere mindst 2 netværk.  
• Netværkene kan både være på regionalt/lokalt niveau og nationalt niveau. 
• Hvert land beskriver og uploader på MidtRum under lägesrapport (fra maj2017), 
hvilke netværk der er etableret eller arbejdes på at blive etableret herunder 
begrundelsen for det valgte netværket ift. Yggdrasil mål og forventede resultater. 
 
7. Model for kompetenceudvikling for dem, der arbejder med validering 
Der synes at være enighed om, at dele af kompetenceudviklingsforløbet skulle være 
dynamisk og kobles til at ske samtidig med, at man ’gør det’.  
Drøftelsen førte frem til flg. beslutning: 
• Frem til næste møde i august indsamler hvert land eksisterende eksempler på 
kompetenceudviklingsforløb, kompetenceprofiler samt kompetenceudviklingsmaterialer  
• I forbindelse med afprøvninger noteres, hvilke behov partneren kan spotte ift. 
kortlægningsprocessen og samspilsprocesser. 
• Det undersøges også, om kompetenceudvikling kan foregå som en del af 
projektet evt. i form af et afsluttende seminar for en udvidet projektgruppe 
 
8. Uppföljning, utvärdering och lärande – pkt. i lägesrapporten  
 Punktet blev behandlet under pkt. 3, idet det er indeholdt i forslaget om en 
videnskabelig læringsopsamling. 
 
9. Udmøntning af kommunikationsplan  

 Region Midtjylland er fortsat ansvarlig for arbejdet med kommunikationsplanen, men 
alle partnere deltager aktivt. Det blev således besluttet, at alle der oprettes et emne, 
der hedder kommunikation i Midt Rum, og herunder skal alle partnere lægge link til 
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og/eller en kort beskrivelse af kommunikationsaktiviteter, således at disse kan 
dokumenteres, hvis det ønskes. 
Som led i kommunikationsarbejdet udarbejdes en beskrivelse af Yggdrasil til VPL 
Biennalen mhp. at deltage i konkurrencen om biennalens pris. Kirsten og Anne er 
tovholdere i processen, men alle er velkomne til at bidrage. 
Vi laver en fælles informationsfolder, som kan deles ud til referencegrupper og andre. 
Alle partnere sender egne udgaver til Merete, der lægger et forslag i MidtRum, som 
hver partner kan færdiggøre med egne kontaktoplysninger. 
 
 
10. Næste partnermøde og arbejdsplan for 2017  
 Næste partnermøde er den 25. august kl. 9.30 – 16.00 i København, sandsynligvis 
igen på Park Inn. Der sendes en kalenderinvitation ud nu til partnerne. Partnerne er 
selv ansvarlige for at invitere andre deltagere. 
 
Arbejdsplanen er beskrevet under de enkelte punkter i referatet. 
 

          11. Evt. 
 
 
Deltagere: 
 
DK Kirsten, Ulla, Bodil, Lise, Niels, Merete 
S Anne, Lena, Sofia, Hans 
N Pippi, Tove, Hanne 
 


