


Hensikten med å gjennomføre lærende rapportering er å:
• Lære av hva vi har fått til i prosjektet
• Oppdage og gjøre noe med det vi ikke har gjort så langt
• Få fram momenter som er grunnlag for rapporteringen

• Bygge kompetanse på:
Lærende rapportering generelt 

Lærende rapportering i Koronaåret 2020 spesielt
Digital lærende rapportering

Fra det spesielle året 2020 vil vi:
• Skape refleksjon, innsikt og læring fra egne og andres erfaringer under pandemien
• Finne nye muligheter for å løse utfordringer og sikre fremdrift i prosjektene

Sammen finne ny energi for å møte det nye året



Rapporteringsskjema 2021 – Rapportere på året 2020
1. TILTAKSUTVIKLINGEN I KOMMUNENE i år 2020

1A. Aktiviteter 1B. Markedsføring 1C. Oppnådde resultater

2. MEDVIRKNING BARN OG UNGE

2A.  Involvering i prosjektet 2B. Innflytelse i prosjektet

3. MEDVIRKNING OG SAMSKAPING MED FRIVILLIG SEKTOR

3A. Frivillighetens rolle 3B. Frivillighetens involvering i samskaping i prosjektet

4. INVOLVERING OG FORANKRING INTERNT I KOMMUNEN 
(Politikere, Administrativ ledelse, Ulike fagmiljøer og Sektorer)

4A. Aktivitet i 2020 4B. Muligheter og utfordringer i 2021



Rapporteringsskjema 2021 - NYTT – Rapportere på året 2020

I lys av Koronaåret:
5. ERFARINGER OG LÆRINGSPUNKTER Hvordan har Korona påvirket i 2020?

5A. Dette er vi stolte over 5B. Dette er utfordringer vi har møtt 

6. DIGITALE MØTEPLASSER I 2020- MULIGHETER OG UTFORDRINGER 

6A. Beskriv type møteplass 

6B. Beskriv hva som er samskapende /innovativt med møteplassen(e) 

6C. Muligheter og utfordringer i 2021 for digitale møteplasser?



Rapporteringsskjema 2021 – Rapportere på året 2020

7. Forbedringsområder i 2021 – organisatoriske utfordringer og muligheter

Oppdage det vi ikke fikk til og reflektere over om det fortsatt er kritisk viktig for 
programmet/ prosjektene, samt vurdere andre muligheter og utfordringer som 
er viktige å ta tak i 2021

A. Hva sa vi om forberedningsområder i 2020? Hva gjorde vi/ Fortsatt viktig?

B. Hva så vi av muligheter og utfordringer under temaene (spesielt tema 4 og 6) 
som vi bør ta tak i 2021?

C. Finne og beskrive nye muligheter for å løse utfordringer

➢ Skriv gruppens forslag for aktiviteter og Fremdriftsplan/milepælsplan i 2021

➢ Skriv Plan for å sikre forankring og skritt mot implementering (NYTT)



Forslag til metodikk for «LR» på digital plattform. 3 timer
ØKT 1 
Digitalt kvarter – Velkommen og Oppstart
Oversikt og sammenheng. Innsikt i metodikken for LR 2020

ØKT 2:
A. Individuelle refleksjoner i Digitalt Galleri (Tema 1- 6 i rapporteringsskjema)

ØKT 3: Grupperefleksjoner og kollektiv læring: Åpne sirupsnippen
Å finne nye muligheter for å løse utfordringer og sikre fremdrift i prosjektene 

(Tema 7 i rapporteringsskjema)

ØKT 4: Grupperefleksjoner og kollektiv læring: Lukke sirupsnippen
➢ Forankring og fremdriftsplan (Tema 7 i rapporteringsskjema)

ØKT 5: Avslutning



Teori og forskning fra Etienne Wenger (2009) som omhandler:
• «Åpne møteplasser for læring» (Open learning spaces)
• «Innovasjonsartister» (Sosial artists) Tar ledelse, gjør at møteplassene blir til

Mange åpne møteplasser Innovasjonsartistene er prosjektlederne, fasilitatorene og 
andre ildsjeler som i utviklingsprosjektene. De får frem engasjement og det 
innbyggerne er opptatt av.

Åpne møteplasser og innovasjonsartister

Åpne møteplasser i Program 
for folkehelsearbeid. 

Fysiske og digitale

Innenfor og utenfor
organisasjonen



Organisatorisk 
mottagelighet 
for innovasjon

1. Innovativ ledelse (politisk, strategisk, 
operativt). Felles prosesser ledere og 
medarbeidere.

2. Innovativt medarbeiderskap. Gjensidig 
respekt og tillit mellom ledere og 
medarbeidere. Ledere oppmuntrer til egne 
initiativ.

3. Innovative strukturer. Arenaer for deling av 
erfaringer, kunnskap og læring. 
Policydokument. Nettverk innenfor og utenfor 
organisasjonen

4. Innovativ kultur. Må skapes og opprettholdes. 
1. Åpent for kritisk tenkende, innrømmelse av 

problem, frihet og tillit til å legge frem 
ideer

2. Kraft å kunne arbeide frem nye løsninger 

Notat under arbeid. M sempler 2017. msempler@online.no

Susanne Andersson & 
Karin Sjöberg Forssberg

Inngår i: Den lärande
organisationen 2.0 

Plan for 
forankring og 
skritt mot 
implementering



Åpen fase

Fokus: Kvantitet
•Dialog

•Undre, Utforske

• Inspirere og støtte

•Energi og entusiasme

•Se muligheter

Lukke-fase

Fokus: Kvalitet
•Diskusjon

•Kritikk (ikke konflikt)

•Systematisering

•Prioritering, Vurdering

•Valg

Verktøy: Sirupsnippen
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