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AFSLUTTENDE 
PARTNERKONFERENCE 

FOR PROJEKT

Den 12 .- 14. ju
ni 2018

Skarrildhus, Kibæk - Danmark



TIDEN GÅR STÆRKT 
NÅR MAN ER I GODT SELSKAB 
- og projekt KOBRA er ved at nå sin afslutning. Derfor inviteres du hermed til afslutningskonference lige inden 
vi lukker tivoliet ned for denne omgang. Mængden af aktiviteter, ideer og indsatser i KOBRA er lige så bred og 
farvestrålende som i en  bedre forlystelsespark - og vi har prøvet at lave et program, som matcher det. 

FORMÅLET 
MED AFSLUTNINGSKONFERENCEN ER NATURLIGVIS:
• at få et overblik over nogle af de mange spændende aktiviteter, som er gennemført i projektperioden,
• at hjælpes ad med at evaluere projektet på udvalgte indikatorer og
• at tænke sammen om - og blive inspireret til - hvordan projektets resultater og netværk kan bringes i spil i nye 

sammenhænge, når den sidste KOBRA-konfetti er fejet sammen. 

Vi glæder os derfor til at se rigtig mange af jer,  som har arbejdet aktivt i KOBRA - meget eller lidt og med stort og småt.

PROGRAMMET
SER - I OVERORDNEDE TRÆK - DERFOR UD SOM FØLGER:
[Ret til ændringer forbeholdes]

Frem til kl. 16:00 
ANKOMST | TJEK IND | KAFFE/FIKA

Kl . 16:00 
VELKOMMEN!

TIRSDAG DEN 12. JUNI

Kl . 16:10 - ca. 19:00
KOBRA-KARRUSELLEN

Kl. 20:00
MIDDAG | AFTENSMAD

ONSDAG DEN 13. JUNI
Kl. 09:00
GODMORGEN! 

FORMIDDAG
RETROSPECTIVES - DEN STORE TUR! 
BLANDET MED MENTALE POPCORN

FROKOST | LUNCH | LUNSJ

EFTERMIDDAG
FREMTIDEN 
- WHERE YOU ARE GOING TO SPEND THE REST OF YOUR LIFE!

FRISK LUFT...

Kl. 19:00
MIDDAG | AFTENSMAD

TORSDAG DEN 14. JUNI
Kl. 08:30
GODMORGEN! 

FORMIDDAG
BRAIN-BRUNCH

KL. 10:30 
PÆNT FARVEL / ELLER ”UD AF HUSET”

Vi starter om eftermiddagen. Det gør vi for at få mest 
muligt ud af den tid de fleste alligevel har sat af til 
konferencen med rejsetid fra Norge og Sverige.

Vi bruger den første eftermiddag på at få et overblik 
over hvad der er sket i projektet - og tager derfor en tur 
i KOBRA-karrusellen med posters og film. Vi har brug for 
DIN hjælp til at få det hele til at køre rundt.
Se næste side.

Med udgangspunkt i spørgsmålene fra lägesrapporten 
hjælpes vi ad med at evaluere projektet i en festlig 
omgang workshop. Og så blander vi med lidt mentale 
popcorn i form af korte oplæg og videopræsentationer.

Vi får inspiration til hvilke problemer verden har 
brug for, at vi begynder at løse hernæst - og 
med udgangspunkt i resultater og relationer 
opnået og opbygget i KOBRA. En herlig blanding 
af oplæg og workshops.

Vi slutter af med en mental optur og kalorier til hjernen så 
vi går hjem med armene over hovedet og med ideer til at 
komme videre efter KOBRA.

Vi siger pænt farvel i stedet for at sive... Dem 
der skal nå en færge gør det - vi andre som har 
lidt mere tid, tager på lidt inspirationstur (med 
madpakker) i oplandet til endelig afgang hjemad om 
eftermiddagen.



WE NEED YOU!
FAKTISK! 

Den afsluttende konference bliver planlagt i et lækkert tværnordisk samarbejde. Helt enkelt fordi vi tænker bedre 
sammen, og fordi vi gerne vil have den grænseoverskridende mer-værdi med hele vejen. Derfor har vi også brug 
for DIN hjælp til at gøre konferencen interessant, underholdende og farverig. Det gælder gennem hele programmet 
- men særligt i forhold til punktet KOBRA-KARUSSELLEN på dag 1 .

I stedet for en lang gennemgang af powerpoints i mere eller mindre søvnigt plenum, har vi nemlig valgt en mere 
involverende og aktiv form på præsentationen af de mange spændende aktiviteter som er gennemført i KOBRA. 

KOBRA-karussellen bliver derfor afviklet som en cafémodel, hvor deltagerne får mulighed for at rotere mellem 
forskellige posters som beskriver de KOBRA aktiviteter de allerhelst vil høre mere om. 

Vi har derfor brug for dig som poster-holder hvis du 
• har en KOBRA-historie du gerne vil fortælle
• har resultater du gerne vil dele
• succes’er som skal applauderes
• eller noget som ikke gik helt som forventet, du tænker vi allesammen kan lære noget af.

Du kommer på listen som posterholder via linket til tilmelding. Vi glæder os til at høre DIN KOBRA-historie!



TILMELDING
OG PRAKTISK 

FORMÅLET 
MED AFSLUTNINGSKONFERENCEN ER NATURLIGVIS:
• at få et overblik over nogle af de mange spændende aktiviteter som er gennemført i projektperioen
• at hjælpes ad med at evaluere projektet på udvalgte indikatorer
• at tænke sammen og blive inspireret til hvordan projektets resultater og netværk kan bringes i spil i nye 

sammenhænge, når den sidste KOBRA-konfetti er fejet sammen 

PROGRAMMET
SER - I OVERORDNEDE TRÆK - DERFOR UD SOM FØLGER:

DET PRAKTISKE
TILMELDING
Konferencen bliver afholdt ude på landet (der er der nemlig så dejligt - det siger H.C Andersen selv!) 
og denne gang i den vestlige del af danske region Midtjylland.
Nærmere bestemt på: 
Skarrildhus
Sdr. Ommevej 4, Skarrild - 
6933 Kibæk, Herning

Tilmelding skal ske via link udsendt med denne invitation.
Så hurtigt som muligt - og senest tirsdag den 1ste maj 2018.

HUSK AT DU SELV SKAL BOOKE HOTEL 
Hjemmeside: http://www.sinatur.dk/hoteller/hotel-skarrildhus/
Telefon: +45 9719 6233

POSTER-HOLDER
Vi sørger for print af posters i A0 format som baggrund for din KOBRA-historie. (Se vedhæftede)
Du skal angive indenfor hvilket af de tre aktivitetsområder i KOBRA din histore falder indenfor - og udfylder 
som posterholder på forhånd selv to A3 sider og to  A4 sider (som bliver sat på din poster)  hvor du fortæller 
DIN historie. Billeder, tekst, grafer, tegninger - eller en blanding: du bestemmer. Og du er velkommen til at 
kombinere din præsentation med videomateriale.

Send dit materiale (dine 2xA3 og 2xA4)  til Louise Højsgaard Nielsen på LHN@learnmark.dk 
senest fredag den 18. maj 2018. 

Spørgsmål | Frågor | Noe du lurer på? 
Kontakt Louise Højsgaard Nielsen T: +45 42127210 | E: LHN@learnmark.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!


