
Guidelines for DILFs Kompetencenetværk  

Deltagere Ligesindede fagligt og organisatorisk og medlemmer af DILF. Der tages højde for konkurrent samt kunde/leverandør 
relationer i netværkets sammensætning.  
Alle deltagere udfylder personinfo-slide, som ligger på Kompetencenetværks drev, som alle deltagere har adgang til.  

Antal deltagere Kompetencenetværk består af min. 8 og maks. 16 deltagere og maks. 2 personer fra samme virksomhed. Ønsker 
netværket at køre med flere eller færre deltagere skal dette godkendes af både netværk og DILF. 

Nye deltagere Nye deltagere skal godkendes af deltagerne i netværket inden DILF godkender deres deltagelse. 
Interesserede/godkendte deltagere kan deltage på 1 møde i netværket inden endelig accept på deltagelse.  

Møder(antal, sted, indhold) Der afholdes 4 møder årligt i et kompetencenetværk og møderne holdes normalt fra kl. 10.00-15.00. Første møde 
afholdes hos DILF og herefter afholdes møderne på skift hos deltagernes virksomheder. Mødedatoer fastlægges af 
netværket på første møde og herefter fastlægges nye 4 mødedatoer på det sidste møde. 
Når datoerne er fastlagt rykkes disse ikke og undlader en deltager at deltage på et møde erstattes det ikke. 
Agenda for første møde fastlægges af DILF og netværkets facilitator. Agenda/indhold på efterfølgende møder aftales i 
netværket fra gang til gang.  

DILFs rolle DILF håndterer alle administrative opgaver i forbindelse med netværket, herunder kontakt til og info om nye deltagere, 
fremsende mødeagenda/referater, distribuere relevant materiale mellem møderne m.v. Ligeledes står DILF for 
markedsføring af netværket samt evt kontakt mellem de forskellige netværk. 

Facilitators rolle Kompetencenetværkets facilitator fungerer som mødeleder men også som en aktiv part før, under og efter møderne. 
Facilitatoren vil på møderne bidrage med faglige input og erfaringer af såvel teoretisk/værktøjsbaseret samt praktisk 
karakter. Ligeledes udarbejder facilitatoren referat fra møderne, fastlægger mødeagenda og datoer. Facilitatoren 
samarbejder desuden med DILF om løbende at identificere relevant materiale eller interessant input til deltagerne på 
eller mellem møderne. 

Mellem møderne Alle deltagere i netværket har adgang til et drev hos DILF hvor personinfo-slides, præsentationer, mødereferater, og 
andet relevant materiale lægges op af DILF.  
Vi opfordrer til at deltagerne bruger hinanden, herunder facilitatoren, mellem møderne til sparring m.v.  

Fortrolighed Det er vigtig for netværkets udbytte, at deltagerne kan dele viden og erfaringer i et fortroligt forum hvorfor information, 
viden m.v. som gives/deles på møderne bør holdes fortroligt mellem deltagerne og facilitatoren samt DILF. Al materiale 
som lægges på netværkets drev eller sendes til eller mellem deltagerne bør ikke deles med personer udenfor netværket. 

Pris Deltagelse i netværket er kun for DILF medlemmer og koster 6.999 kr. Dette er for en periode á 4 møder. 


