REFERAT AF FØRSTE MØDE I DIALOGGRUPPEN, 30.04.2007

TIL STEDE
Ebbe Lavendt, Else Iversen, Steen Visholm, Jais Sørensen, Kirsten Hjortvald, Hannah
Fjældstad, Camilla Wagner Gade, Frank Haaning Høj, Mie Madsen, Frank Johansen, Pia
Markersen.
Ordstyrer: Ebbe Lavendt.
Referent: Ebbe Lavendt.

BAGGRUND FOR DIALOGMØDET
Ebbe Lavendt orienterede om baggrunden for dialogmødet.

PRÆSENTATION AF DELTAGERNE
Deltagerne præsenterede sig. De personer, som ikke kunne være til stede, blev også
præsenteret.
Det blev diskuteret, om kategorierne ”Bænken” og ”Supportere” skulle være med på
adresselisten. Der blev ikke truffet nogen beslutning.
En ny, opdateret adresseliste vil blive sendes ud sammen med dette referat (se attachment).

ØNSKER TIL DISKUSSIONSEMNER OG FORM PÅ DIALOGMØDERNE
Ønsker til indhold:
Best practice.
Definition: Hvad er coaching? Hvad coaching er og ikke er. Coachingrollen i forhold til
vejledning mv.
Etik: Etiske standarder. Censorkorps. Udadtil og indad i forhold til hinanden.
Forskning. Dialog med forskere. Videreformidle behov for viden til forskere.
Fremtiden: Hvad kommer imod os? Være på forkant.
Guidelines: Kobling mellem køber, bruger og coach. Hvad vil jeg gerne have hjælp til? Hvad
kigger jeg efter? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vurderer coaching?
Kompetence: Kompetencelister. Hvad skal en coach kunne, og hvordan skal man kunne se
det?
Kvalitet: Hvad ved, vil, kan, gør en coach? Hvad er det essentielle?
Kritik: Kritik af coachingområdet.
Metode: Hvordan arbejder de forskellige metoder? Styrker og svagheder. Hvad duer de
forskellige metoder til?
Mission. Vi skal have et klart hvorfor. En mission/fællesnævner. Hvem gør vi noget for?
Psykologi. Diskutere psykologi over for coaching. Hvilken rolle har psykologien og
psykologer i forhold til coaching?
Pressen: Præge pressen/dialogen/debatten i Danmark om coaching. Kommunikere ud til
omverdenen.
Uddannelse. Ikke kun fokus på coaching, men også på uddannelsesforløb. Hvad skal
deltagerne vide?
Videndeling: Videndeling blandt deltagerne i netværket. Hvad rører sig? Oprette et intranet.

Tippe hinanden.
Vision: Lave en fælles vision for coachingområdet.
Ønsker til ”form”:
Deltagere: Kriterier for, hvem der kan være med i Dialoggruppen.
Formelt samarbejde: Formalisere samarbejdet mere.
Produktion; Der skal produceres noget. Vi kan eventuelt have en fokuseret indsats det næste
halve år.
Synlighed: Synliggøre os som netværk.

AFTALER FOR KOMMENDE MØDER
Næste møde finder sted onsdag den 13. juni 2007 kl. 10.30-13.00 hos DJØF Gothersgade 133,
1023 København K.
På næste møde vil vi definere vores fællesnævner. Det vil vi gøre ved at diskutere formål,
spilleregler og bidrag.
Alle deltagere bør forberede sig til næste møde ved at besvare de tre spørgsmål i den
vedhæftede fil. Svaret sendes til Ebbe Lavendt på el@reframe.dk. Ebbe samler svarene og
medbringer dem med til mødet

