Referat fra møte i RAG for «alor Norge»
Tid; 14.11.2019 i Akans lokaler kl 09.30-14.30
Tilstede: Hasle, Nina, Paul, Einar, Åsa og Ingunn
Else Kristin meldte frafall og var ikke tilstede.

Saker:

Til avklaring/
oppfølging:
godkjent

1. Referat fra de to siste møtene (juni og september2019)
2. alors nettsider – status kunnskapsbanken mm. Einar har fulgt treff
på nettsiden og ser at «samlingene» har mest treff. På andre plass
kommer «nettverkene» mens «om alor» kommer på en svak
tredjeplass. Dette er gode data for endring til en mer brukervennlig
nettside. Einar planlegger å omorganisere/utvikle siden i tråd med
dette. Han starter allerede før jul. Endringene gjøres innenfor allerede
avtalte økonomiske rammer. Sammen med disse endringene
revideres/gjennomgås også teksten. Tidligere var lite tekst viktig, nå
skal vi ha litt tekst for å få flest mulig treff, dette tas det hensyn til
ved revidering. Det kan også være aktuelt å ha noe tekst som er
spesielt retta mot ledere. Arbeidsgruppen til dette arbeidet består av
Nina, Ingunn og Einar. Arbeidet starter før jul.
Det ble i møte bestemt at FB gruppen til alor nettverkene i Norge blir åpen
gruppe (har frem til nå vært lukka). Einar ordner dette.
3. Evaluering og gjennomgang av tilbakemeldingen fra alor Norge
samlingen i 2019 med oppfølging/ etterarbeid.
Deltakerevaluering samt våre inntrykk fra samlingen er at dette var en av de
beste og mest vellykka samlingene vi har hatt så langt. Innhold og form
fungerte meget godt, og vi fikk litt ekstra tid iom frafall fra H-dir.
Å møtes dagen/kvelden før for å gå gjennom/forberede samt litt debrifing og
justering underveis i samlingen fungerer godt. En ide ved kommende alor
Norge samling kan være å ha et RAG-møte/landingsøvelse/evaluering via
skype kort tid i etterkant. Nå er det mer enn 4 mnd siden og det er i lengste
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laget.
Tilbakemelding fra deltakerne viser i hovedtrekk at de er veldig godt
fornøyd med form, tema og innhold og den uformell stilen. Eneste de kunne
tenkt annerledes var eget rom og bedre service under middagen på kvelden.
Og litt hyppigere pauser på dagtid.
Å treffes og dele erfaringer oppgis som veldig viktig. Mange fikk påfyll
innen metodikk. Deltakerne ønsker for 2020 en samling i tråd med denne
(kunnskapspåfyll, refleksjon, inspirasjon og erfaringsdeling, metodikk og
alor historier). Dette er vårt utgangspunkt for videre planlegging.
Som del av oppfølging oppdateres Kriteriene og Mandat i tråd med
endringer/innspill

Oppdatert
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vedlagt
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4. Tanker/plan for Alor Norge samlingen 2020 – sted/innhold og
form.
Vi møtes den 26.05 ved Grand Terminus hotell i Bergen og har da god tid
for justering, intjuning og forberedelse (etter mal fra 2019). Vi har forslag
om å endre bruk av rosa lapper ved at forventningene til dagene skrives ned
– henges opp – men leses ikke opp. Det oppfordres bare til å se på underveis
i samlingen. Dette med begrunnelse i bruk av lang tid sist. Som
plenumspresentasjoner tenkes;
 alors organisering og det overordna med bruker av IGP ved borddrøfting
av Kriteriene og Mandat i etterkant.
 Markedsføring ved Einar.
 Innlegg fra Mikkel vedr Wirus resultater m bordrefleksjoner (spørsmål;
hvordan ta dette med videre/inn hos oss) i etterkant.
 Oppfølging av prosjekt innen Akan modell i behandling.
 Open Space –del første dag, andre dag litt i tråd med formen 2019 hvor vi
hadde flere små erfarings- metodeinnlegg hvor stort sett alle nettverkene var
representert.
Siste nytt delen – her bør vi, i invitasjonen, minne folk på å dele info om hva
som rører seg.
Alor historier som krydder og avveksling underveis var en suksess i 2019 og
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prøves gjentatt i 2020.
Ideen om byvandring med guide er god – er Erik Iversen fortsatt aktuell?
Videre;
- Åsa sjekker med Mikkel om han kan den 27.05.2020 (reise – og
oppholdsutgifter dekkes)
Annet som ble drøftet var evt å invitere Kristin Buvik hvis Mikkel ikke kan.
5. Møteplan;
SKYPE MØTER
mandag 20.01.2020 kl 12.30-14.15
mandag 16.03.2020 kl 12.30-14.15
hvis behov også mandag 27.04.2020 kl 12.30-14.15
MØTE i Bergen
tirsdag 26.05.2020 kl 15.30-18.00
6. Evt
Einar ønsker å endre/bytte illustrasjonsbilder på nettsiden til bilder med folk
på!!

I pennen av Ingunn
21.11.2019
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