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Formål 

Danne grundlag for vidensdeling og kompetenceudvikling. 
Styrke hinandens faglighed bl.a. ved erfaringsudveksling som en fast del af netværksmødet. 
Fremme det tværkommunale, tværsektorielle og tværfaglige samarbejde. 
Øge fokus på fagområdet og nødvendigheden af kost-ernærings- og sundhedsfaglige perso-
nale, med formål om at påvirke politikerne og de politiske processer mhp. at få øget fokus på 
trivsel, fejl- og underernæring blandt ældre. 

 

Medlemskab 

• Kost- ernærings- og sundhedsfagligt uddannede der arbejder som konsulenter med fokus 
på ernæring i landets kommuner. 

• Netværkets medlemmer beskæftiger sig med målgruppen ældre og for at være i netvær-
ket, skal man være aktuelt beskæftiget. 

• Gruppen er ikke for arbejdssøgende. 

• Gruppen er ikke for studerende (med mindre de er i praktik og i følgeskab med en af delta-
gerne i netværket. Her vil der kunne blive opkrævet betaling ved deltagelse i et møde på 
lige fod med de øvrige deltagere) 

• Det er gratis at være medlem af netværksgruppen, men der må påregnes udgifter til trans-
port, forplejning og evt. oplægsholder i forhold til de enkelte møder for alle deltagere. 

• Som medlem af netværket, forpligtiger man sig til, efter tur, at være arrangør og medar-
rangør, samt bidrage til afholdelse af netværksmøder. 

Mødestruktur og –frekvens  

Der afholdes møder 3 gange årligt skiftevis mellem Øst og Vest.  
Møderne afholdes fast i følgende måneder: fx januar, maj og september. 
• Der udarbejdes en skabelon, hvor det fremgår hvilke personer fra hvilke kommuner, der er 

hovedansvarlige for planlægning af næste 2 netværksmøder, og hvem der er medarrangør, 
og i hvilken by mødet afholdes. (Der holdes justits via medlemsliste.) 

• Som hovedregel planlægges hvert møde af 2-3 kommuner i samarbejde (afhænger af kom-
munens antal af medlemmer i Netværket). 

• En måned efter hvert møde skal der udmeldes en dato og forelægge en dagsorden for det 
næste møde. 

• Møderne afholdes så vidt muligt ikke på en fredag. 
• Møderne starter ca. kl. 9.00 og slutter ca. kl. 15:30 
• Der foreligger en skabelon for dagsorden på ”Dropbox”, med faste punkter på dagsorden 

og en skabelon til beslutningsreferatet. 
• Møder kan afholdes helt eller delvist virtuelt. Beslutning herom sker af arrangørerne. 
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Planlægning af netværksmøde  

• For hvert netværksmøde findes en hovedansvarlig samt 2 medarrangører af dagen. Herved 
fremgår det klart og tydeligt, hvem der har ansvar for hvad, samt hvem der kan kontaktes 
af de øvrige medlemmer ved spørgsmål. 

• Hovedansvarlig: ansvarlig for at udmelde dato og dagsorden for næste netværksmøde, se-
nest et mdr. efter sidste møde, samt at arrangere mødet sammen med medarrangører, her 
under bestilling af forplejning og opkrævning af betaling for honorar til oplægsholder og 
forplejning. Ansvar for beslutningsreferat sendes ud, senest en uge efter mødet. 

• Medarrangør: er sammen med hovedarrangøren ansvarlig for at arrangere og afholde net-
værksmødet. 

Opgaver og forpligtelser 

• Ved hvert netværksmøde laves et beslutningsreferat som sammen med evt. præsentatio-
ner, sendes ud på mail af den hovedansvarlige efter hvert møde.  

• Opdatering af medlemsliste: Rikke Højberg, Fredericia Kommune 
• Administrator af kommunikationsplatformen ”Dropbox”:  Kost & Ernæringsforbundet  
• Til- og afmelding af medlemmer i ”Dropbox” af Rikke Højberg, Fredericia Kommune og Kost 

& Ernæringsforbundet. 
• Kommissoriet evalueres og revideres efter behov. 

 
 
 
 
 


