Organic RDD workshop 7. okt. 2013
Indledning Egon :
Velkommen til den Workshop om: Hvordan kan vi vide om Økologi bliver bedre?
Hugo og jeg har glædet os rigtig meget til denne workhop, glædet os til at involvere jer i at
arbejde med og diskutere dette spørgsmål ud fra jeres perspektiver.
For det der kendertegner os der er samlet her i dag er at vi via vores arbejde og engagement alle
er involverede i udviklingen af ”Økologien” og alle træffer beslutninger der har betydning for
den retning som økologien udvikler sig i, hvad enten vi er her som forsker, politikere,
organisations- eller embedsmænd.
Fokus for denne workshop er således ikke at finde frem til hvad andre kan gøre men hvad vi
hver især kan gøre for at forholde os til og bidrage til en sådan udvikling i mod det bedre, hvad
det bedre så end måtte være.
I forhold til dette har I, i invitationen, fået nogle spørgsmål, som vi har bedt jer om at tænke
over inden workshoppen. (hænge dem op)
Workshoppen vil tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål.
For at vi kan få noget interessant ud af dagen har vi valgt at rammesætte dagen og dermed
arbejdet i workshopperne relativt stramt, ud fra nogle dogmer:
1) Det der kommer ud af dagen er:
a. De posters/plancher som I producerer og
b. Det som vi hver især tager med hjem, og vil gøre anderledes
Der bliver ikke taget referat. Der bliver ikke optaget lyd, dvs. fokus skal være på de
plancher vi arbejder med.
2) For at byde ind i gruppearbejdet/diskussionen skal man skrive et udsagn på et kort og
hænge det op på planchen. Præsentationsrunden starter således med at man skriver sit
svar på de to første spørgsmål, og hænger dem op.
3) Skriv stort
4) Skriv kun et udsagn eller argument per kort.
5) Respekter facilitatorerne så vi kan få en god tidsstyring.
Alle facillitatorene er klædt på til at styre os sikkert og trygt igennem dagen men inden vi går ud
i grupperne vil jeg kort gennemgå programmet for dagen:
Ved indtjekning har i fået en oversigt over de grupper som I skal arbejde i, hvilke lokaler i skal
være i og hvem der skal være gruppens facilitator. Som I kan se ryster vi posen efter frokost,
hvor i vil komme til at arbejde i nye grupper.
Ideen bag gruppeinddelingen er, at vi i de første grupper har forsøgt at sætte jer sammen med
dem, som vi mener, I har mest til fælles med i forhold til jeres perspektiv på at arbejde med
udvikling af økologien. Efter frokosten har vi så blandet grupperne så der er 1-2 fra hver af
formiddagens grupper i de nye grupper.

I det første gruppe arbejde er det meningen at hver gruppe skal producere en planche med
deres arbejde som de tager med herind i fællesrummet inden frokosten. Hvor gruppe et hænger
sin planche op der, gruppe to der osv.
Efter frokosten kl 13.00 er det så meningen at I mødes i de nye grupper foran hver deres
planche, således at dem der er i gruppe samles foran den første planche, osv.
I har så nøjagtigt 25 minutter til at nå rundt til samtlige plancher, dvs. 5 min til hver planche. De
5 min bruges således at de 1-2 personer der har været med til at lave planchen, kort
præsenterer sig og ud fra planchen forklarer hvad de er nået frem til Ca 2 min. De andre har så
mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Når vi har været hele runden rundt har vi alle haft
mulighed for at præsentere os for de nye grupper og set alle plancherne. Herefter går vi så ud i
grupperummene og arbejder videre med de spørgsmål som facilitatorerne stiller. Det har vi ca.
en time til hvorefter vi tager de plancher som vi har udarbejdet, med til bage hertil. Der er så
afsat en ½ time til kaffepause hvor I har mulighed for at cirkulerer rundt og se de andre plancher
og vende med de andre deltagere. Kl. 3 mødes vi bænker vi os igen til en fælles kort fælles
opsamling og afslutning af dagen, hvor vi også vil vise jer en lille tegnefilm.
Jeg håber at det har givet et forståeligt billede af rammene for dagen, men jeg er sikker på at de
dygtige facilitatorer, som vi har fået til at hjælpe os, vil lede os trygt igennem dagen.
(Den første oh vises)
Spørgsmålet om ”Hvordan kan vi vide om økologien bliver bedre” har vi arbejdet med i
MultiTrust projektet, og som oplæg til gruppearbejdet vil Hugo og jeg præsentere et uddrag af
et ”offentlig naturvidenskabelig oplæg” som vi holdt i Søauditorerne her i foråret.
Den flotte grafik kan vi takke Peter Smith fra Tumblehead, som også har været med i projektet.
Bolden over til Hugo

