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VELKOMST OG TEMA
EvaluEring: BErEttigElsE og BærEdygtighEd
Vi allokerer betydelige samfundsmæssige ressour-
cer til evalueringsaktiviteter, bredt defineret, men 
bruges pengene rigtigt? Kan vi som evaluatorer i til-
strækkelig grad henvise til evalueringer og dokumen-
tationssystemer, der har medført markante positive 
forandringer i den offentlige sektors organisationer 
og faglige ydelser? Evalueringsteori og  praksis er 
blevet langt mere sofistikeret siden den spæde start 
i 1960’erne og gode evalueringer øger vores viden og 
handlekapacitet på utallige samfundsområder. Men 
er balancen god nok mellem de evalueringer, der gør 
en positiv og væsentlig forskel i forhold til at udvikle 
offentlige politikker og services, og evalueringer, der 
gennemføres rituelt, fordi man skal, og som arkiveres 
direkte på hylden eller i skraldespanden? 

Spørgsmålet kan også stilles fra en anden synsvinkel: 
Er den måde, vi bedriver evaluering på i dag grund-
læggende bæredygtig i et fremadrettet perspektiv? Er 
evalueringsteori og  praksis i tilstrækkelig grad rettet 
mod fremtidens samfundsmæssige udfordringer? Og 
er vi som felt godt nok forberedt på at levere svar på 
morgendagens spørgsmål?

Konferencetemaet konfronterer os med nogle fun-
damentale spørgsmål om evalueringers berettigelse 
og bæredygtighed. Og spørgsmålet er, om en del af 
svaret på spørgsmålet om evalueringers fremtidige 
berettigelse ikke findes via en refleksion over, hvad 
der er bæredygtigt, og hvad der ikke er bæredygtigt 
i vore dages evalueringspraksis? Det er ambitionen, 
at årets DES-konference skal danne en inspirerende 
ramme om en samlet drøftelse af disse emner fra for-
skellige perspektiver.

På konferencen introduceres tre spor, der alle griber 
ind i spørgsmålet om evalueringers berettigelse og 
bæredygtighed: 1) Evaluering som forandrende kraft; 
2) Nye og gamle veje i effektevaluering; 3) Evaluering 
i et fremadskuende perspektiv. 

DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets 
Evalueringskonference.

Årskonferencen og de professionelle læringssemi-
narer afholdes torsdag den 19. september til lørdag 
den 21. september 2013.
 
Temaet for konferencen er »Evaluering: Beret- 
tigelse og bæredygtighed«.
 
Konferencen sætter således fokus på, hvorvidt og 
hvordan evalueringer bidrager positivt til udviklin-
gen af indsatser, organisationer, samarbejde mm. 
Og vi rejser spørgsmålet: Er måden hvorpå vi bedri-
ver evaluering grundlæggende bæredygtig i et frem-
adrettet perspektiv? 

Fredag og lørdag vil der være en række parallelses-
sioner med oplæg fra praktikere og forskere. Des-
uden er der plenum-diskussioner og to internatio-
nale (amerikanske) hovedtalere, som bidrager med 
den seneste viden indenfor evalueringsfeltet.
 
Torsdag den 19. september 2013 vil der, ligesom tid-
ligere år, være mulighed for at deltage i en række 
professionelle læringsseminarer. Her går vi i dybden 
med en eller flere problemstillinger, som det er mu-
ligt at arbejde nærmere med i praksis.
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KONFERENCETEMAER
EVALUERING SOM 
FORANDRENDE KRAFT
Vi forventer, at evalueringer både skal øge vores viden 
og give anledning til konkrete positive forandringer 
for de borgere, organisationer og virksomheder, som 
finansierer vores arbejde. Men hvor godt lever vi op 
til dette succeskriterium? Man kan f.eks. stille sig selv 
det spørgsmål, om vi som evalueringspraktikere i til-
strækkelig grad formår at involvere fagpraktikere i et 
ligeværdigt samarbejde om evalueringsprocesser – og 
dermed udnytte det forandrings- og forbedringspo-
tentiale, som ligger netop her. Problemstillingen sæt-
tes bl.a. på spidsen i forbindelse med implemente-
ringsprocesser.

Den klassiske implementeringsmodel som en lukket 
cirkulær ”udrulning” af best practice står stadig stærkt, 
men udfordres af en mere åben og kompleks tænk-
ning, hvor udrulningsmetaforen erstattes af begreber 
som ”oversættelse” og ”tilpasning”. Spørgsmålet er 
blot, om denne lokalt lærende og evaluerende imple-
menteringsmodel fremstår tydeligt og stringent nok 
til at kunne udgøre et reelt alternativ? Ligesådan kan 
man spørge, om de monitorerings- og resultatdoku-
mentationssystemer, som i disse år opbygges overalt 
i den offentlige sektor, lægger det rette snit mellem at 
tilvejebringe ledelsesinformation og understøtte faglig 
udvikling? Ved vi egentlig, hvordan systemerne påvir-
ker og flytter de faglige miljøer? Med dette undertema 
ønsker DES at udfordre evalueringsfeltet til at anlægge 
et kritisk blik på evalueringer som forandrende kraft i 
samfundet.

  

NYE OG GAMLE VEjE 
I EFFEKTEVALUERING
Diskussionen om, hvordan man kan og bør måle effek-
ten af velfærdsydelser udspiller sig i vidt omfang som 
et polariseret og til dels ukonstruktivt sammenstød. På 
den ene side står fortalere for ”guldstandarden”, hvor 
kvantitative, kontrollerede lodtrækningsforsøg er for-
billedet. Den lejr har vind i sejlene i disse år, både på 
grund af tidsånden, der kræver tal og ”mere for min-
dre”, og på grund af en række spændende nybrud i 
samfundsvidenskaben inden for eksperimentelle og 
kvasi-eksperimentelle metoder. På den anden side 
står deres kompromisløse kritikere af konstruktivi-
stisk, hermeneutisk og programteoretisk observans, 
der var helt dominerende i det danske evalueringsfelt 
indtil for 5-6 år siden. Beskrivelsen vil være velkendt 
for de fleste, men en fortsættelse af skyttegravskrigen 
forekommer ikke bæredygtig.

Måske er tiden moden til i stedet at fokusere på, hvad 
vi har lært af debatterne, at vi i dag ved mere end for 
10 år siden om kausalitet, metoder og effektbegrebet, 
og flytte diskussionen så den handler om de forskelli-
ge metodikkers rette anvendelsesfelt. Eksperimentelle 
og kvasi-eksperimentelle metoder såvel som teoriba-
seret evaluering bidrager til vores viden om ydelsernes 
effekter og de underliggende kausale mekanismer og 
spiller således en legitim rolle. Udfordringen er i hvert 
enkelt tilfælde at vælge den rette metode i lyset af det 
konkrete videns- og udviklingsbehov. Spørgsmålet er, 
om evalueringsdisciplinen ikke er ved at være moden 
til at diskutere, hvilke evalueringsdesign og –metoder 
der passer til hvilke formål i stedet for hvilket design, 
der er ”bedst”? Kan vi ligefrem bevæge os fra et ”evi-
denshierarki” til at tale om en ”evidenstypologi”? Med 
dette undertema inviterer DES oplægsholdere og kon-
ferencedeltagere til at drøfte, hvordan vi kan udvikle 
og forny feltets forståelse af effektevaluering i en mere 
konstruktiv retning.

EVALUERING I ET 
FREMADSKUENDE 
pERSpEKTIV 
Mange evalueringsdefinitioner betoner, at evaluering 
er en tilbageskuende aktivitet. Beskrivelsen er dæk-
kende for en stor del af de evalueringer, der er gen-
nemført gennem årene – men er det en gangbar 
evalueringsforståelse i et stadig mere dynamisk, om-
skifteligt og komplekst samfund? Har evaluatorers ud-
strakte brug af ’bakspejlet’ negative konsekvenser for 
evalueringers udviklings- og innovationspotentiale? 
Er vores aktuelle evalueringsarbejde tilstrækkelig re-
levant i lyset af fremtidens samfundsudfordringer og 
-behov?

I den aktuelle evalueringslitteratur er centrale teore-
tikere begyndt at sætte begreber på en evaluerings-
praksis, som i højere grad udvikler sig samtidig med og 
i interaktion med sit evalueringsobjekt, og som i højere 
grad ser det som sin opgave at stimulere til nytænk-
ning og innovation. Man kan hævde, at denne tendens 
frem for alt handler om at gøre evalueringer mere re-
levante for understøttelsen af ”kompleksitetsledelse”; 
herunder en ledelses- og styringsforståelse, hvor hie-
rarki og kommandoveje har svindende betydning og 
relevans. Dette teoriudviklingsarbejde befinder sig 
endnu i en tidlig fase, men med konferencens sidste 
undertema lægger DES op til en debat om, hvordan vi 
sikrer, at evalueringspraksis i tilstrækkelig grad orien-
teres mod fremtidens udfordringer og behov.
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TORSDAG D. 19. SEpTEMBER - LÆRINGSSEMINARER

pROGRAM

09:00-10.00 MORGENMADSBUFFET OG REGISTRERING

10:00-13:00 pROFESSIONELLE LÆRINGSSEMINARER

sEminar 1 Basics of social rEturn on invEstmEnt (sroi) analysis:  
 thE valuE of valuEs

John Gargani, Ph.d. President and Founder Gargani + Company, Inc, 
Berkeley, California. 

sEminar 2 samfundsøkonomiskE EvaluEringEr i praksis
Jens Olsen, cand.oecon, sundhedsøkonom og seniormanager, 
Incentive. 
Kristian Kolstrup, cand.polit, seniorkonsulent, Incentive.

sEminar 3 dialogEn om dEn godE EvaluEring 
 (hEldagssEminar – fortættEs om EftErmiddagEn)

Carsten Strømbæk Pedersen, chefkonsulent & teamleder, Socialsty-
relsen. 
Bente Bjørnholt, lektor, ph.d., Aalborg Universitet.

sEminar 4 BrugErdrEvEn innovation i EvaluEring
Stinne Højer Mathiasen, ph.d., specialkonsulent, KORA.
Vibeke Normann Andersen, ph.d., Senior Manager, BDO Consulting.

sEminar 5 koBling af survEy og rEgistErdata – ErfaringEr og   
 mulighEdEr i forBindElsE mEd EvaluEring

Thomas Hem Pedersen, cand.scient.soc, metodekonsulent, EVA. 
Niels Peter Mortensen, cand.scient.soc, metodekonsulent, EVA.

sEminar 6 rEcovEry-scrEEningEr – om udvikling af Et rEdskaB   
 til implEmEntEringsundErstøttElsE og måling af   
 implEmEntEringsstatus

Runa Bjørn, cand.scient.pol, udviklingskonsulent, Center for Social-
faglig Udvikling i Aarhus Kommune. 
Helle Vase Sørensen, cand.scient.pol, udviklingskonsulent, Center 
for Socialfaglig Udvikling i Aarhus Kommune.

13:00-14:00 FROKOST

14:00-17:00 pROFESSIONELLE LÆRINGSSEMINARER

sEminar 7 Basics of program dEsign: a thEory-drivEn approach
John Gargani, ph.d. President and Founder Gargani + Company, Inc, 
Berkeley, California. 
 

sEminar 8 naturligE EkspErimEntEr
 – hvorfor, hvornår og hvordan?

Asmus Jakob Leth Olsen, videnskabelig assistent, Københavns 
Universitet.

sEminar 3 dialogEn om dEn godE EvaluEring 
 (hEldagssEminar - fortsat fra formiddag)

Carsten Strømbæk Pedersen, chefkonsulent & teamleder, Socialsty-
relsen. 
Bente Bjørnholt, lektor, ph.d., Aalborg Universitet.

sEminar 10 faglig rEflEksion og sElvEvaluEring gEnnEm
 EffEktmålingsrEdskaBEr 

Martin Bæksgaard Jakobsen, chefanalytiker, New Insight.
Malene Arnfast Bruun, specialkonsulent, Københavns Kommune, 
Socialforvaltningen.

sEminar 11 En farBar vEj mEllEm skyttEgravEnE? øvElsEr i
 intEgration af EffEktEvaluEring og programtEori 

Thomas Bredgaard, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab, Aalborg 
Universitet. 
Stella Mia Sieling, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, 
Aalborg Universitet. 
Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-studerende, Institut for Statskund-
skab, Aalborg Universitet.

17:00-19:00 pAUSE

19:00 MIDDAG

http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR1.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR%202.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR3.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR4.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR5.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR6.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR7.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR8.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR3.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR10.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/SEMINAR11.pdf
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FREDAG D. 20. SEpTEMBER - ÅRSKONFERENCE

09:00-10:00 MORGENMADSBUFFET OG REGISTRERING

(for dem der ikke har deltaget i professionelle
læringsseminarer torsdag)

10:00-10:15 VELKOMST

Bente Bjørnholt, formand for DES og lektor ved
Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. 

10:15-11:30 pLENUM 1

 rEgEringEns EvaluEringspolitiskE program og
 dE storE vElfærdområdEr

Oplægsholdere:
Kontorchef Kristian Ørnsholt, Ministeriet for Børn og Undervisning.
Vicedirektør Torben Buse, Socialstyrelsen.

Opponent:
Rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropol.

Aktiv ordstyrer:
Direktør Agi Csonka, EVA.

11:30-11:45 pAUSE

11:45-12:45 pARALLELSESSION 1

sEssion 1a systEmatisk kortlægning som skridt på vEjEn til at
 vidEnsBasErE indsatsEr – vurdEring af EffEktEr og
 anvEndElsE af vidEn
 Nina Middelboe, cand.scient.adm, afdelingschef, Oxford Research.
 Anne Mette Møller, cand.scient.soc, analytiker, Oxford Research.

sEssion 1B hvad skal skolEr og klassEr gørE for at rykkE
 ElEvErs læsEkompEtEncEr?

Mikkel Bergqvist, kandidat i sociologi, metodekonsulent, EVA.
Kristine Zacho Pedersen, kandidat i pædagogisk sociologi, 
evalueringskonsulent, EVA.

sEssion 1c EffEktEr af fondsprojEktEr og rEgionalE mål
Maria Rye Dahl, konsulent, DAMVAD.
Karin Jørgensen, chefkonsulent, Koncern Regional Udvikling,
Region Hovedstaden. 

sEssion 1d EvaluEring i innovationsprocEssEr
Rolf Kromand, cand.scient.soc, analysespecialist, COWI.
Martin Welzel, cand.scient.pol, konsulent, COWI.
 

sEssion 1E ”dEvElopmEntal Evaluation” som En EvaluErings-
 mådE forskEllig fra formativ EvaluEring.

Stinne Højer Mathiasen, ph.d., special-konsulent, KORA.
Ole Abildgaard Mikkelsen, senioranalytiker, Børns Vilkår.

12:45-13:45 FROKOST OG CHECKIN pÅ HOTELLET

13:45-14:45 pLENUM 2

 hjælpEr vi? om mEtodiskE pErspEktivEr for EvaluEring  
 af virkning og EffEkt af udviklingsBistand

Oplægsholdere:
Eva Broegaard, ph.d., konsulent, Advice and Analysis.
Ninja Ritter Kleinstrup, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet.

14:45-15:00 pAUSE

http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/1A.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/1B.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/1C.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/1D.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/1E.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/Plenum1.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/Plenum2.pdf
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FREDAG D. 20. SEpTEMBER - ÅRSKONFERENCE

15:00-16:00 pARALLELSESSION 2

sEssion 2a EvaluEring - mytE EllEr rEalitEt?
Nina Holm Vohnsen, ph.d., adjunkt, Aarhus Universitet samt Re-
search Fellow, University of St Andrews.

sEssion 2B EffEktdokumEntation og dEn offEntligE økonomi
 styring – mulighEdEr for styringssynErgi?

Carsten V. Frandsen, cand.oecon, Senior Manager, BDO Consulting.
Andreas Østergaard Poulsen, cand.scient.pol, Manager, BDO Con-
sulting.
 

sEssion 2c ”nyt forskningscEntEr i Børns trivsEl:
 givEr dEt mEning at trækkE lod?”

Jacob Nielsen Arendt, cand.scient.oecon, ph.d., forskningsleder, 
KORA.

sEssion 2d fra rEsultatEr til organisatorisk læring og
 faglig udvikling

Charlotte Holm, cand.scient.adm, specialkonsulent, Mødrehjælpen.

sEssion 2E EvaluEring af innovation
Malene Skov Dinesen, cand. mag, indehaver, Ineva.
Camilla Kølsen de Wit, cand.mag, ph.d., områdechef, Alexandra 
Instituttet, Forretning og processer.

16:00-16:15 pAUSE

16:15-17:15 pLENUM 3

 EvidEncE BattlEs in Evaluation:
 how can wE do BEttEr?

Melvin Mark skitserer uoverensstemmelserne omkring, hvad der 
karakteriserer evidensbaseret viden og giver et bud på, hvordan vi 
kan komme videre.   

Melvin Mark er professor og tidligere formand for det amerikanske 
evalueringsselskab samt redaktør af tidsskriftet ’American Journal 
of Evaluation’. Hans interesser inkluderer bla. teorier, metoder og 
praksisser bag program- og policy-evalueringer.

17:15-17:30 pAUSE

17:30-18:15 GENERALFORSAMLING

19:00-19:30 VELKOMSTDRINK

19:30-? KONFERENCEMIDDAG, 
 MUSIKALSK UNDERHOLDNING OG DANS

http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/2A.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/2B.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/2C.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/2D.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/2E.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/Plenum3.pdf


9

E V A L U E R I N G :  B E R E T T I G E L S E  O G  B Æ R E D Y G T I G H E D

LØRDAG D. 21. SEpTEMBER - ÅRSKONFERENCE

09:00-10:00 pLENUM 4

 thE nEw practicE of Evaluation:
 crEating changE, not just mEasuring it

John Gargani sætter fokus på evaluering som forandrende kraft. 
Han beskriver visionerne for en ny evalueringspraksis, hvor evalu-
ering bliver den uundværlige motor i skabelsen af social forandring.

John Gargani er stifter og leder af Gargani + Company, Inc. Han har 
20 års bred erfaring indenfor design af evaluering og organisations-
forandring. Han har skrevet ph.d. om evaluering og måling. Se evt 
EvalBlog.com

10:00-10:15 pAUSE

10:15-11:00 pARALLELSESSION 3

sEssion 3a forandring gEnnEm vidEnsBasEring: EksEmpEl fra En
 forvaltning i rEgion skånE
 Stine Thorsted, Ph.d., Forsknings- och utvecklingledare,
 FoU-koordinator, Region Skåne, Habilitering & Hjälpmedel,
 Forsknings- og udviklingsenheden.

 
sEssion 3B EffEktstyring vEd hjælp af kErnEårsagsanalysE
 Morten Eriksen, cand.scient.adm, master i læreprocesser,
 Specialkonsulent, KORA.

 
sEssion 3c når EffEktmålingEn rammEr organisationEn
 - hvilkEn funktion har dokumEntation af EffEkt
 i organisationEn?

Tea Dyekjær, cand. mag. i forvaltning og filosofi, analysekonsulent, 
HKI – Hans Knudsen Instituttet.
 

sEssion 3d ErfaringEr mEd onlinE-fokusgruppEr mEd wEBcam
Lluis Armangué, cand. mag., ph.d., specialkonsulent, EVA.
Niels Peter Mortensen, cand. soc., metodekonsulent, EVA.

sEssion 3E EvaluEring EftEr npm?
 Mads Teisen, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen,
 Center for Ressourcer.

11:00-11:15 pAUSE

11:15-12:00 pARALLELSESSION 4

sEssion 4a intErnE EvaluEringEr af uddannElsE
 – mEd fokus på sammEnhæng og anvEndElsE.
 Nete Krogsgaard Niss, cand.scient.pol, specialkonsulent,
 PH Metropol, Ledelsessekretariatet.
 Charlotte Topsøe Voigt, cand.scient, lektor, PH Metropol,
 Bioanalytikeruddannelsen.

sEssion 4B EvidEns i praksis – dEt godE samspil mEllEm forskning
 og praksisnær vidEn.
 Ulf Hjelmar, magister i sociologi, ph.d. i offentlig forvaltning,
 programleder, KORA. 
 Olaf Rieper, magister i sociologi, licentiatgrad fra CBS,
 forskningschef, KORA.

sEssion 4c ’sikkEr’ vidEn i folkEsundhEdsarBEjdEt?
Peter Holm Vilstrup, strategisk konsulent, Tværgående Sundheds-
sekretariat, Odense Kommune og formand for Sund By Netværket. 
Vibeke Normann Andersen, ph.d., Senior Manager, BDO Consulting. 
 

sEssion 4d projEkt ’voks’ – Et altErnativ til EvidEnskravEt og
 traditionEllE EffEktmålingEr
 Sofie Stage, konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS.
 Kasper Nizam, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS.

sEssion 4E lærEndE EvaluEringspraktik i dEt digitalE
 læringssamfund

Karen Ask, Fil.mag i medie- og kommunikationsvidenskap, BA i 
europæisk etnologi, Projektleder indenfor evaluering, Centrum för 
tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola.

12:00-12:45 AFSLUTTENDE FROKOST

http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/3A.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/3B.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/3C.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/3D.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/3E.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/4A.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/4B.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/4C.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/4D.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/4E.pdf
http://danskevalueringsselskab.dk/sites/default/files/Aarskonference/2013/Plenum4.pdf
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E V A L U E R I N G :  B E R E T T I G E L S E  O G  B Æ R E D Y G T I G H E D

Du kan som medlem af Dansk EvalueringsSelskab 
(DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Med-
lemskabet kan både tegnes personligt eller som fir-
ma/institution. Prisen er 825 kr. pr. år for et personligt 
medlemskab og 4125 kr. pr. år for et firma-/instituti-
onsmedlemskab (her kan du sende 5 medarbejdere 
på konferencen til reduceret pris). Du har mulighed 
for at tegne et medlemskab ved Dansk Evaluerings-
Selskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblan-
ketten på vores hjemmeside: 
http://www.danskevalueringsselskab.dk/
tilmeldingsblanket-til-dansk-evalueringsselskab

Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplej-
ning (og konferencemiddag) eksklusiv overnatning er:

Medlemmer
af DES

Ikke
medlemmer

af DES

Læringsseminar
(torsdag)

1700 2100

Hovedkonferencen
(fredag/lørdag)

3100 3700

Læringsseminar og konference
(torsdag-lørdag)

4300 5400

Det maksimale antal deltagere i de enkelte semina-
rer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger regi-
streres efter »først-til-mølle-princippet«.
 
Vi beder dig være opmærksom på, at priserne også 
i år er uden overnatning, da du selv skal sørge for 
overnatning i forbindelse med konferencen. Konfe-
rencen afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 
6000 Kolding, Tlf. +45 7634 1100.
Pris for overnatning er: Enkeltværelse, pr. nat inkl. 
morgencomplet Kr. 900,00
Koden *DES* angives ved booking på hotellet. 

pRAKTISKE OpLYSNINGER

Tilmelding til konferencen og de professionelle læ-
ringsseminarer sker elektronisk på vores hjemme-
side: http://danskevalueringsselskab.dk/tilmelding-
til-årskonference-2013 

Herefter vil en faktura blive fremsendt. Bemærk ifm. 
tilmelding, at der på hjemmesiden findes et udfør-
ligt program med detaljerede seminar-beskrivelser 
og deltagerprofiler.
 
sidstE frist for tilmElding Er 1. juli 2013!

http://www.danskevalueringsselskab.dk/tilmeldingsblanket-til-dansk-evalueringsselskab
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