Forskerkonference om samspillet mellem
den frivillige og den offentlige sektor
På Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet har vi gennem tre
år arbejdet på forskningsprojektet ’Samspillet mellem
den frivillige og den kommunale sektor’. I 2019 slutter
projektet. Her kan du læse om forskningsprojektet og
downloade en række publikationer fra projektet.
www.sdu.dk/frivillig-kommunal
Forskningsprojektet afsluttes med en forskerkonference, som du inviteres til. Konferencen skal være for
forskere, der beskæftiger sig med samspillet mellem
den frivillige og den offentlige sektor. I Danmark bruges udtrykket samskabelse for en ny form for samspil
mellem de to sektorer. Internationalt bruges begreber
som co-production, co-creation eller collaboration.
Men der findes også andre samspilsformer.
Hvad koster det?
Vi dækker alle udgifterne til konferencen, inkl. overnatning, mad og drikke (inklusiv middag), konferencefaciliteter mv. Deltagerne betaler selv rejseudgifter. Vi
forventer dog, at deltagere med bopæl i Storkøbenhavn overnatter hjemme.
Krav for at deltage:
Det er et krav for at kunne deltage, at man præsenterer et paper inden for forskningsområdet, og at det
sendes til de øvrige deltagere senest en uge før konferencens afholdelse. På grund af konferenceformen
og budgettet for konferencen er der maksimalt plads
til 20 forskere.
Hvem kan deltage?
Vi har valgt at afgrænse konferencen til forskere i de
skandinaviske lande, som pt. forsker i samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor. Dels fordi
vi kun har plads til 20 deltagere. Dels fordi den samfundsmæssige kontekst er mere ens.

Tidspunkt for konferencen:
Den 29. august 2019 kl. 10.00
til den 30. august kl. 16.00.
Konferencested:
DGI Byen, Tietgensgade 65,
1704 København V.
https://konferencer.dgi-byen.
dk/
DGI Byen er beliggende et par
minutters gang fra Københavns
Hovedbanegård, hvortil man
kommer på 20 minutter med
tog eller taxa fra Københavns
Lufthavn, Kastrup.

Tilmelding:
1. maj 2019:
En tilkendegivelse om, at man
ønsker at deltage med en foreløbig titel for paperet.
1. juli 2019:
Den endelig, forpligtende
tilmelding med et abstract for
paperet.
21. august 2019:
Sidst frist for at fremsende
paperet, der skal fremlægges
på konferencen.

Konferenceformen:
• Senest en uge får konferencen, sendes et paper på minimum 10 sider, til undertegnede.
• En uge før konferencen sendes alle papers til de tilmeldte (som har sendt et paper).
• Det forventes, at alle læser alle papers, men på hvert paper påsættes én opponent.
• På konferencen afsættes 45 til 60 minutter til hvert paper.
• Hver forfatter får 15 minutter til at fremlægge paperet.
• Derpå får den påsatte opponent 10 minutter til at kommentere og kritisere paperet.
• Til slut er der 20 til 25 minutter til at diskutere paperet.
• Konferencesproget: Dansk, norsk, svensk og engelsk – efter eget ønske.
Hvad kommer der ud af konferencen?
Vores primære mål med konferencen er at styrke den akademiske viden og erkendelse
inden for forskningen i samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor. Inden
konferencen vil vi imidlertid undersøge muligheden – og interessen – for en fælles publikation med artikler, som blev fremlagt på konferencen. Det kan være enten en bog eller
et special issue i et relevant videnskabeligt tidsskrift.
Kommunikation:
Al kommunikation vedrørende konferencen stiles til undertegnede. Det gælder både tilmelding, spørgsmål om konferencen og om et påtænkt paper falder inden for konferencens afgrænsning.
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