
 

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. 
 
 
 
2016 - Gennemførsel af evaluering blandt Ringe Kostskoles 

samarbejdspartnere  
 Formålet med analysen er overordnet, at identificere hvor Ringe 

Kostskole bør opruste indsatsen (kompetencer/ydelser) og samtidigt 
skal analysen bruges til at gøre sig attraktive og målrette indsatsen 
overfor kommuner i fremtiden. 
 

2007 - fortløbende Evaluering af private psykoterapeutuddannelser 
 

 Dansk Psykoterapeutforening har indgået kontrakt med Reflektor 
om fortløbende, hvert 4. år, at evaluere af de ca. 40 private 
psykoterapeutuddannelser, der findes i Danmark. 
 
Evalueringen sker på baggrund af 12 kvalitetskriterier, udarbejdet af 
en tværministeriel arbejdsgruppe under Socialministeriet. 
Evalueringen er påbegyndt i oktober 2007, og der er indtil dato 
evalueret 38 psykoterapeutuddannelser – og efterfølgende gen-
evalueret. 
 

2014-2015 SPUTNIK – København 
Evidensbaseret effektevaluering af den pædagogiske praksis 
på SputnikKollegiet 
 

 
2012-2014 VisitNordjylland 

Evaluering af regionalfondsprojektet ”Fyrtårn Nordjylland” 
 

 
2012-2014 VisitNordjylland 

Evaluering af ”Fyrtårn Nordjylland- Imagemarkedsføring 
2012-2013 
 

 
2012 Faaborg-Midtfyn Kommune 

Effektundersøgelse blandt tidligere anbragte børn og 
unge(71) der har opholdt sig på et af kommunens tre 
børnehuse i perioden 2004 - 2012 
Effektundersøgelsen har gennem spørgeskema og 
interviewundersøgelse haft fokus på de unges oplevelser på 
anbringelsesstedet samt deres efterfølgende vurdering af effekt i 
forhold til skolegang, beskæftigelse, sociale relationer mv. Data 
indtastet i DEFGO. 

2012 VisitNordjylland 



NOMINI 
 Procesevaluering (Aktivitets- og produktivitetsmåling) 

 Kvalitativ evaluering af samarbejder med hensyn til relevans 
og bæredygtighed i forhold til skitserede langsigtede mål. 

 
2012 -2013 DSI Hedehuset 

Kortlægning af dagbeskæftigelsen samt efterfølgende 
supervision 
Kvalitativ kortlægning gennem interview af dagbeskæftigelsen med 
henblik på at fremme trivsel og beboertilfredshed, samt fremme 
kvaliteten af arbejdet. 
 

2011-2012 VisitNordjylland 
Hirtshals – Porten til Nordsøen 
Projektet er et udviklings- og netværksprojekt og gennemføres med 
bred lokal erhvervsmæssig forankring, et klart mål, og en 
realiserbar handlingsplan.  
Den eksterne konsulentopgave omfatter:  

 Oplæg til metode, proces og tidsplan. 

 Planlægning af procesforløb i samarbejde med 
VisitNordjylland. 

 Facilitere procesforløb med inddragelse af lokale 
interessenter, turisterhverv, organisationer, beboere mv. 

 Styring og gennemførelse af projektforløbets praktiske del 
mht. interessentkontakt, møder og workshops samt 
inddragelse og præsentation for styregruppen.  

 Løbende koordinering med projektledelsen i VisitNordjylland 

 Afrapportering, elektronisk evaluering og formidling af en 
handlingsplan med klare, realiserbare og målbare mål. 

2011-2012 Visit Nordjylland 
Mariager – Cittaslow 
 
Projektet påtænkes at skabe grundlag for innovation og 
netværksetablering bredt i Mariager i relation til Cittaslow – 
konceptet. Dette koncept som er udviklet i Toscana i Italien har 
foreløbig inspireret f.eks. Svendborg til at markedsføre sig bredt på 
dette grundlag.  

Som vidensmæssigt grundlag bliver der aktuelt udarbejdet 
henholdsvis en gæsteanalyse, en imageanalyse samt en 
erhvervsanalyse. 



Den eksterne konsulentopgave er formuleret til at omfatte,  

 Oplæg til metode, proces og tidsplan 
 Planlægning af procesforløb i samarbejde med udbyder 

VisitNordjylland, styregruppen og den lokale tovholder 
 Facilitere procesforløb med inddragelse af lokale 

interessenter, turisterhverv, organisationer, beboere mv. 
 Styring og gennemførelse af projektforløbets praktiske del 
 Løbende koordinering med projektledelsen i VisitNordjylland 
 Afrapportering, elektronisk evaluering og formidling af en 

handlingsplan med klare, realiserbare og målbare mål. 

Udviklingsforløbet skal med andre ord bringe turisterhvervet, lokale 
forretningsfolk, ildsjæle, erhvervsudviklere, planlæggere og 
rådgivere sammen om at udvikle nye tilbud og produkter med en 
sammenhængskraft og kvalitet, der matcher forståelsen i Cittaslow.  

 
2011 Opholdsstedet Kollektivet, Hunderup 

Tilfredshedsundersøgelse 
 

 Tilfredshedsundersøgelse gennemført som 
spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere, pårørende og 
netværk 
 

2011 VisitNordjylland 
Evaluering af ”Kompetenceudviklingsprojekter samt 
imagemarkedsføringsprojekt” 
 
Projekterne angående kompetenceudvikling er gennemført i 
perioden 2008-2010. Målet er at udvikle menneskelige ressourcer 
via uddannelse og efteruddannelse.  
 
I forhold til imagemarkedsføring har VisitNordjylland i perioden 
2008-2010 markedsført Nordjylland under indsatsen ”Mit 
Nordjylland – aktiv, kreativ og tid til det gode liv. 
 
Konsulentopgaven omfatter:  

 En procesevaluering (aktivitets- og produktivitetsmåling).  
 En kvalitativ evaluering af projektpartneres udbytte, 

tilfredshed og vurdering af relevans og bæredygtighed af 
projektindsatsen i forhold til skitserede langsigtede mål. 

 
Evalueringen gennemføres via interviews med relevante 
projektpartnere. Efterfølgende udarbejdes to evalueringsrapporter, 
hvori resultaterne for henholdsvis kompetenceudviklings- og 
imagemarkedsføringsevalueringen.  
 
 



2010-2012 VisitNordjylland 
Evaluering af ”Mit Nordjylland” 
 
Projektet ”Mit Nordjylland” er et rammeprogram for rådgivning, 
videndeling og netværksopbygning samt innovation og anvendelse 
af ny teknologi i nordjysk turisme. 
 
Evalueringsopgaven omfatter dels en procesevaluering (aktivitets- 
og produktivitetsmåling) og dels en evaluering i forhold til de 
skitserede langsigtede mål.  

Evalueringen gennemføres via interviews med projektledere hos 
VisitNordjylland og delegeringspartnere og via interviews af 
partnere.   

Efter hver gennemført evalueringsrunde udarbejdes en 
evalueringsrapport, hvori resultaterne præsenteres. 
 
 

2009 - 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune. Samspil på børne- og 
ungeområdet 
 
Processtøtte til formulering af en sammenhængende børnepolitik og 
tilhørende handleguide dækkende hele børne- og ungeområdet 
 
 

2010 - Faaborg – Midtfyn Kommune 
Kortlægning og procesbistand til strukturtilpasning og 
effektivisering af dagplejen 
Supplerende til den igangværende procesbistand vedr. en 
organisatorisk strukturtilpasning og effektivisering af 
dagplejestrukturen gennemføres en kortlægning. 
 
Kortlægningen blev gennemført under inspiration af AKVA – 
metoden til kortlægning af administrative opgaver (se: 
www.fm.dk/afbureaukratisering ) og tog udgangspunkt i interview 
og beskrivelser opsamlet i dagplejen. 
 
Reflektor gennemførte interviews med et udvalg af dagplejerne, 
dagpleje-pædagogerne og dagplejelederne i områderne Syd, Midt og 
Nord. Derudover blev der gennemført et fokusgruppeinterview med 
deltagelse af personer fra hvert af de tre niveauer fra de tre 
områder. 
 
Opgaven afsluttes med en beskrivelse og implementering af en 
fremtidig organisering af dagplejen. 
 
 

2010 – 2014 Etablering af Akademiet Egholt finansieret af 



Forebyggelsesfonden 
 
Den eksterne konsulentbistand omfatter: 

- projektledelse og procesbistand, 
- løbende evaluering af trivselsstatus  
- medvirke i planlægning af akademiets ramme og indhold, 

herunder indgå kontrakter med eksterne oplægsholdere,  
- udvikle og afprøve praksismanual, 
- løbende evaluering af projektforløbet med henblik på at 

beskrive resultat og effekt med halvårlige statusrapporter. 
-  

2008 - 2010 Evaluering af Kompetenceløft for personale, der arbejder 
med demente patienter – Servicestyrelsen 
 
Overordnet set har formålet med evalueringen været at:  
 

- belyse, hvilken effekt projekterne har haft for det deltagende 
personale (output), samt hvorledes de forskellige tilgange i de 
fem projekter har fungeret inden for deres respektive 
kontekst 

- afdække, hvorvidt de fem støttede projekter har bidraget til 
øget viden om demens, og i hvilken grad dette har givet 
anledning til bedre samarbejde mellem primær og sekundær 
sektor 

- belyse, hvorvidt der er opstået bedre samarbejdsrelationer og 
forbedret kommunikation inden for de specifikke sektorer  

- opsamle og formidle gode erfaringer og best practise  
- opsamle, konkludere og anbefale i et reflekterende og 

fremadrettet perspektiv 
 
Opgaven bliver løst i samarbejde med CUBION 
 

 
 


