
Program for workshop den 9. april 2005 kl. 14.00 - 17.00

. Gruppen mødes ved arbejdsbordet

. Gruppen orienterer sig i det materiale som er til rådighed:
   . Gruppens tema
   . Billedmateriale 
   . Kort over området
   . Lim, saks, papir, post-it & tuscher
. Roller fordeles i gruppen
   . Ordstyrer - Styrer tiden, dagsorden og processen, præsenterer gruppens arbejde efter middagen
  . Repræsentant - Koordinerer et fælles 'produkt' med de andre grupper
 . Referent - Noterer fælles beslutninger, uenigheder mm

. Grupperne diskuterer deres tema

. Brainstorm: Ved brug af post-it notes og billeder noterer gruppen deres ønsker i forhold til Kulturværftet
  (og i forhold til deres tema) - alt skal med!:
 . Man beskriver ønsket i form af en 'problemstilling' eller et 'spørgsmål' på post-it noten og placerer
   den på kortet
 . Med en anden farve post-it note skriver man mulige 'løsninger' eller 'svar' og placerer det i relation
   til spørgsmålet - supplér med billeder hvis muligt!

. Disposition: Gruppen strukturerer brainstormen:
 . Alle post-it notes sorteres efter relevans (irrelevante post-it notes kasseres)
 . De prioriteres og vægtes i forhold til temaet og gruppens samlede ønsker for Kulturværftet (der vil på et      
senere tidspunkt være mulighed for at udtrykke uenighed - referenten noterer eventuelle uenigheder)
 . Gruppen diskuterer hvilken forandring og drivkraft, der skal til for at opnå gruppens ønsker ved at holde       
dem op imod følgende fire begreber 
  . Fjerne 
  . Bevare 
  . Ændre
  . Ønske

[ IDE-kataloget deles ud ]

. Gruppen diskuterer hvordan deres ønsker og ideer fra brainstormen forholder sig til IDE-kataloget og hvordan     de 
kan kommunikeres videre heri
. Gruppen udarbejder overskrifter til de ønsker og historier som de vælger at kommunikere videre i IDE-       
kataloget og udvælger fire billeder som illustrerer de fire begreber 'Fjerne', 'Bevare', 'Ændre' og 'Ønske'
  (se IDE-kataloget)

. Briefingmøde (kl. 15.45): Gruppernes repræsentanter mødes i koordineringsrummet og forklarer sig mht. de      
valgte overskrifter og billeder (KORTFATTET! - max 2 min pr. repræsentant)
. Parallelt arbejder gruppen videre med at udfylde IDE-kataloget

. Repræsentanten vender tilbage til gruppen og orienterer de andre i gruppen om de andre gruppers arbejde

. Gruppen vælger om de vil diskutere 'med' eller 'imod' de andre gruppers ønsker og forslag, eller om de      
forholder sig neutralt - her kan eventuelle interne uenigheder i gruppen udformes som individuelle læserbreve     i IDE-
kataloget
. Gruppen færdiggør arbejdet med IDE-kataloget og vælger fem ting ud fra IDE-kataloget, som de vil            
fremlægge for alle efter middagen
. Gruppen afleverer deres resultat

Gruppen styrer selv eventuelle pauser og opfordres til her at besøge de andre grupper - orientér jer i de andre gruppers 
materiale. Gruppernes billeder er forskellige - byt billeder med de andre grupper hvis nødvendigt.

I koordineringsrummet kan gruppen få svar på procesrelaterede spørgsmål og printe billeder taget på rundturen på 
værftet.


