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Kære al le
Vi  ser meget frem ti l  at ta le med jer i  morgen!
I har fået en del  materia le ti l sendt, og vi  skal  sørge for at være helt skarpe på, hvad der skal  komme ud af de 1,5 timer, vi  har ti l  rådighed.
Det primære, vi  gerne vi l  have input ti l , er det faktuel le indhold i  det skrevne materia le.
Det er eksempelvis  faktuel le forhold om målgrupperne: Børn, unge, deres  fami l ier og beskrivelser af ti lbud/indsatser i  relation ti l  dem.
Med afsæt i  det, har vi  planlagt følgende dagsorden for vores  tid.

Kort præsentation (vi  har jo mødt hinanden før)
Præsentation af processen og det samlede produkt
Konkrete input fra  jer.

Lige som s idst vi l  vi  som udgangspunkt gå efter en mødeform, hvor jeg spørger ind ti l  konkrete input, og at man som udgangspunkt har s in mikrofon s lukket. Hvis  man
har yderl igere input, må man meget gerne skrive i  kommentarfeltet, så  skal  vi  nok samle op på det. Vi  tager udgangspunkt i  den samme talerække som s idste gang.
Det s idste punkt er det, som skal  fylde mest, og jeg vi l  meget gerne, at vi  hurtigt kan bl ive konkrete på de punkter, I  måtte have.
Hvis  I  har andre bemærkninger vedrørende det, vi  skal  ta le om i  morgen, så er I  også velkomne ti l  at skrive en mai l  ti l  mig \u56842?
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