


HVAD ER EN BARCAMP?
Barcamp er et uformelt konferenceformat, hvor programmet afholdes af deltagerne selv i 
form af en række parallelle sessioner á typisk 45 minutter om forskellige temaer.

Programmet lægges på stedet af gruppen, for det meste rammesat af et overordnet 
emne som f.eks. tyskfaget, digitalisering, regional udvikling, ny tech eller…..

Alle deltagere kan byde ind med om noget, de ønsker at dele som f.eks. et forløb eller en 
tematik, de ønsker at præsentere eller tage op og få diskuteret.

En barcamp indledes med en introduktion til formål og regler. Derefter lægges 
sessionsplanen ved at alle, som ønsker at deltage, pitcher deres session til publikum.

Ved håndsoprækning tilkendegiver publikum uforpligtende deres interesse i de enkelte
sessioner, så man kan afgøre, hvilke rum, der passer til hvilke sessioner, hvis man har
rum af forskellig størrelse.

Det er vigtigt med en pause på ca. 15 minutter mellem sessionerne til netværk og kaffe.

Læs mere her om historien bag barcamps eller se en lille video om formatet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp
https://www.facebook.com/Fit4JobsatWaddenC/videos/2472658229449165


FORMÅLET MED EN BARCAMP…

Dele viden

Afprøve tanker

Se nye muligheder

Udvikle netværk

Pausen i fokus



BARCAMP-REGLER

Slå dig løs

Dit bidrag er vigtigt

Fortæl andre om det

Hold tiden

Navn + 3 #
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Dit bidrag er vigtigt
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AFSLUTNING
En barcamp skal gerne afsluttes med en kort evaluering af deltagerne – et meget
brugt format er metoden I like – I wish:

1. Alle tager to post-its.

2. Alle skriver en positiv ting, de har oplevet – noget ved formatet, noget indhold eller 
noget socialt - på en post-it. 

3. Alle skriver på en anden post-it noget, de ønsker sig. Det kan mere om et emne 
eller et forslag til forbedring af noget ved dagen.

4. Alle stiller sig op på linje og sætter på tur deres post’its på en tavle og siger kort 
det, de har skrevet og går videre.

5. Facilitatoren noterer sig særlige ting, som vedkommende ønsker kommentere kort 
og takker ellers for tilbagemeldingerne.
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