
Danish	  Science	  Factory	  arbejder	  for,	  at	  alle	  børn	  og	  unge	  skal	  have	  engagerende	  
oplevelser	  med	  science.	  De	  skal	  opleve	  glæden	  ved	  at	  udforske,	  forstå	  og	  forandre.	  
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Vores ”brændende platform”



Danish	  Science	  Factory	  er	  en	  professionel	  projektorganisaAon,	  der	  driver	  store	  events	  
og	  udvikler	  nye	  ideer	  i	  samarbejde	  med	  vores	  mange	  partnere.	  
	  
Science	  er	  vigAgt	  for	  os	  alle	  sammen,	  for	  det	  er	  gennem	  viden,	  at	  vi	  mennesker	  opnår	  
nye	  forståelser,	  der	  udvider	  vort	  univers	  og	  dermed	  vores	  handlerum	  for	  at	  kunne	  
skabe	  posiAve	  forandringer.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  Danish	  Science	  Factory	  yde	  vores	  bidrag	  Al	  
samfundet	  og	  inspirere	  en	  ny	  generaAon	  af	  børn	  og	  unge,	  der	  med	  en	  kreaAv	  
indsAlling	  og	  færdigheder	  i	  science	  kan	  skabe	  en	  bedre	  verden	  
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Vi	  arbejder	  for,	  at	  alle	  børn	  og	  unge	  får	  engagerende	  oplevelser	  med	  science.	  Det	  er	  
ikke	  nok	  at	  det	  bare	  er	  sjovt.	  Alle	  skal	  opleve	  suset	  ved	  at	  udforske,	  stoltheden	  ved	  at	  
forstå	  og	  glæden	  ved	  at	  forandre.	  	  
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Vi	  har	  kontorer	  i	  det	  gamle	  Observatorium	  i	  Botanisk	  Have	  
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Vi	  er	  15	  fastansaJe	  og	  et	  varierende	  antal	  studentermedhjælpere	  
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OrganisaAonens	  udvikling	  –	  illustreret	  i	  forbindelse	  med	  vores	  10	  års	  jubilæum	  
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De	  udfordringer,	  der	  førte	  Al	  en	  ændret	  organisaAon	  med	  ansæJelse	  af	  to	  
mellemledere	  (administraAons-‐	  og	  projektchef):	  
”Vi	  vokser”,	  både	  antallet	  af	  medarbejdere	  (fra	  oprindeligt	  en	  håndfuld	  Al	  nu	  15	  
fastansaJe)	  og	  antallet	  af	  projekter.	  
”Der	  kommer	  flere	  på	  banen”	  –	  vi	  er	  ikke	  længere,	  som	  i	  begyndelsen,	  den	  eneste	  
organisaAon,	  der	  arbejder	  inden	  for	  vores	  felt.	  
”Verden	  ændrer	  sig”	  –	  den	  poliAske	  bevågenhed,	  fonde	  og	  virksomheder	  ønske	  om	  
og	  muligheder	  for	  at	  støJe	  sagen	  m.m.	  

8	  



Første	  organisaAonsdiagram	  eVer	  beslutningen	  om	  vores	  nye	  struktur	  –	  ser	  pænt	  og	  
klassisk	  ud	  på	  papiret,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan,	  virkeligheden	  er.	  
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Virkeligheden	  var	  –	  og	  er	  –	  snarere	  noget	  i	  sAl	  med	  deJe.	  
Det	  har	  ført	  Al	  en	  række	  ”opmærksomhedspunkter”,	  som	  vi	  akAvt	  har	  arbejdet	  med	  
at	  udvikle	  i	  de	  senere	  år	  i	  tæt	  dialog	  med	  medarbejderne	  –	  og	  det	  er	  under	  fortsat	  
udvikling:	  
	  
1.  Projektorganisering	  
2.  Videndeling	  og	  eVeruddannelse	  
3.  Interne	  møder	  
	  
Dybest	  set	  handler	  alt	  om	  kommunikaAon	  og	  om	  midler	  Al	  at	  få	  etableret	  en	  effekAv	  
projektorganisaAon	  med	  tydelige	  roller	  og	  ansvarsområder.	  	  
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Projektorganisering	  
Første	  skridt:	  Alle	  fastansaJe	  medarbejdere	  (administraAon,	  konsulenter	  og	  ledelse)	  
på	  fem	  dages	  intern	  eVeruddannelse	  i	  bl.a.	  Projektstyring	  –	  kendskab	  Al	  og	  
afprøvning	  af	  metoder,	  gav	  et	  fælles	  sprog	  og	  fælles	  refleksion	  over	  vores	  
projektorganisering.	  
	  
Målet	  var	  at	  vi	  hele	  Aden	  arbejder	  for	  at	  skabe	  en	  effekAv	  og	  gennemsigAg	  
projektorganisering	  med	  klare	  kommandoveje.	  
	  
Hvad	  har	  vi	  erfaret?	  Det	  ser	  godt	  og	  enkelt	  ud	  på	  papiret,	  men	  det	  er	  det	  ikke	  alAd	  i	  
virkeligheden!	  Nogle	  udfordringer:	  
•  Modellen	  kan	  ikke	  bruges	  ved	  vores	  interne	  udviklingsprojekter,	  hvor	  direktøren	  

har	  en	  væsentlig	  rolle	  at	  spille	  i	  forhold	  Al	  fundraising	  og	  netværk	  (”døråbner”).	  
Det	  skaber	  uklarhed	  om	  hvem	  i	  ledelsen,	  der	  er	  den	  primært	  ansvarlige.	  

•  AdministraAonschefen	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  på	  de	  kvartalsmæssige	  
porteføljemøder	  (budgetopfølgning,	  sparring,	  bidrage	  Al	  at	  løse	  udfordringer	  o.a.).	  
Nogle	  konsulenter	  har	  haV	  svært	  ved	  at	  acceptere,	  at	  administraAonschefen	  har	  et	  
”ledelsesrum”	  i	  forhold	  Al	  dem,	  hvorimod	  projekt-‐	  og	  administraAonschef	  fra	  
begyndelsen	  har	  fundet	  det	  både	  oplagt	  og	  nødvendigt,	  at	  begge	  deltog.	  

•  OVe	  har	  såkaldte	  sparringpartnere	  i	  projekterne	  så	  stort	  og	  selvstændigt	  ansvar	  
for	  del-‐akAviteter,	  så	  det	  ikke	  er	  Alstrækkeligt,	  at	  den	  formelle	  projektleder	  har	  
dialogen	  med	  projekt-‐	  og	  administraAonschef.	  
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Vi har af flere omgange arbejdet med at tegne vores organisation, så den er i 
overensstemmelse med virkeligheden – seneste model er denne, som ofte tages frem 
og diskuteres. Det er formentlig ikke den endelige version!
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Videndeling	  og	  e2eruddannelse	  
Vi	  er	  en	  lille	  organisaAon	  med	  tæt	  samarbejde	  mellem	  alle	  medarbejdere	  (ingen	  afdelinger	  eller	  store	  
”siloteams”).	  Vi	  arbejder	  for	  at	  fastholde	  vores	  kultur,	  hvor	  det	  er	  både	  naturligt,	  forventet	  og	  
accepteret,	  at	  vi	  er	  der	  for	  hinanden	  i	  det	  daglige	  –	  også	  selvom	  vi	  er	  flere	  	  nu	  end	  Adligere,	  hvor	  
mange	  sager	  kunne	  handles	  af	  under	  frokosten!	  
	  
De	  håndtag,	  vi	  har	  at	  skrue	  på,	  er	  konstant	  under	  forandring	  –	  vi	  udvikler	  os	  eVer	  devisen	  ”hellere	  
understøJe	  de	  behov,	  der	  viser	  sig,	  end	  påduJe	  nogen	  noget”.	  
	  
Vi	  arbejder	  med	  flere	  parallelle	  indsatser:	  
•  Pulje&mer	  –	  alle	  medarbejdere	  får	  allokeret	  10-‐15	  %	  af	  deres	  årsAmer	  som	  en	  form	  for	  buffer,	  som	  

bruges	  Al	  intern	  sparring	  og	  hjælp	  i	  projekterne,	  udvikling	  af	  nye	  projekter,	  eVeruddannelse	  (både	  
intern	  og	  ekstern)	  o.l.	  

•  Interne	  mentorordninger	  –	  vi	  har	  afviklet	  to	  forløb,	  hvor	  en	  erfaren	  konsulent	  har	  været	  mentor	  for	  
en	  yngre.	  Begge	  har	  fået	  allokeret	  25	  Amer	  på	  et	  år,	  og	  der	  er	  kommet	  imponerende	  meget	  ud	  af	  
det.	  Begge	  par	  har	  behandlet	  det	  som	  et	  internt	  projekt,	  og	  der	  er	  arbejdet	  akAvt	  med	  
projektplaner,	  mål,	  succeskriterier	  o.l.	  Forud	  for	  igangsætningen	  –	  og	  deJe	  på	  helt	  eget	  iniAaAv.	  
Første	  forløb	  omhandlede	  prakAsk	  facilitering,	  andet	  forløb	  udvikling	  af	  en	  projektakAvitet	  ved	  
hjælp	  af	  innovaAonsmetoden	  Human	  Centered	  Design	  Thinking.	  

•  Specialister	  –	  nogle	  konsulenter	  brænder	  for	  at	  få	  lov	  at	  fordybe	  sig	  i	  noget	  særligt.	  Vi	  allokerer	  50	  
Amer	  på	  årsbasis	  og	  forventer,	  at	  der	  ”leveres	  Albage”	  Al	  organisaAonen	  i	  form	  af	  intern	  
eVeruddannelse,	  specialiseret	  hjælp	  i	  projekterne	  og	  sparring	  med	  ledelsen.	  Vi	  har	  specialister	  
inden	  for	  fundraising,	  facilitering,	  grafisk	  facilitering	  og	  innovaAon.	  

•  Fælles	  uddannelser	  –	  alle	  fastansaJe	  (administraAon,	  konsulenter	  og	  ledelse)	  –	  ud	  over	  
projektstyring	  også	  intern	  uddannelse	  i	  innovaAonsmetoden	  Human	  Centered	  Design	  Thinking	  	  og	  i	  
forandringsledelse	  

	  
Vi	  mærker,	  at	  vores	  opmærksomhed	  inden	  for	  disse	  områder	  skaber	  moAvaAon	  og	  giver	  os	  alle	  plads	  
Al	  at	  øve	  os,	  fordybe	  os	  og	  ”være	  uforudsigelige”.	  
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Interne	  møder	  
Vi	  arbejder	  konstant	  på	  at	  udvikle	  de	  forskellige	  mødefora,	  vi	  har.	  Det	  er	  dyrt	  at	  holde	  
interne	  møder	  –	  for	  nogle	  år	  siden	  regnede	  vi	  ud,	  at	  det	  kostede	  os	  mere	  end	  
600.000	  kr.	  i	  Amer	  at	  holde	  de	  møder,	  vi	  gjorde.	  
	  
Vi	  er	  meget	  bevidste	  om,	  at	  møderne	  skal	  skabe	  værdi	  for	  de,	  der	  deltager,	  at	  der	  er	  
både	  et	  socialt	  og	  et	  fagligt	  element.	  I	  ledelsen	  sikrer	  vi	  rammerne,	  understøJer	  at	  
der	  skabes	  kvalitet	  og	  at	  der	  er	  en	  strategisk	  retning.	  
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Vi	  har	  lige	  fået	  lavet	  en	  trivselsundersøgelse	  fra	  Great	  Place	  to	  Work,	  og	  
kommentarerne	  viser	  at	  vi	  gør	  det	  rigAg	  godt	  på	  faglighed	  og	  trivsel	  men	  at	  der	  
eVerspørges	  klarere	  mål	  og	  retning	  +	  mere	  løn	  og	  flere	  ressourcer,	  naturligvis!	  
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Vores fem gode råd
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