Kurstilbud våren 2018
Trond K. Botnen
«Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.» - Albert Einstein

Jeg takker alle som deltok i brukerundersøkelsen om kursønsker i 2018 og har nå lagt opp vårprogrammet ved å
tilby de tre kurstemaene som var mest etterspurt. Alle sammen er repriser av kurs som har blitt holdt i 2016 og
2017, og det tolker jeg som et tegn både på at kursene var vellykkete og at det er et behov for fortsatt opplæring
på disse temaene. Jeg har også forsøkt å tilpasse kurstidpunktene de månedene som passer best for flest og håper
det gjør at de fleste interesserte har anledning til å delta.
Jeg vil derfor tilby følgende tre kurs våren 2018:
1.
31.01-01.02
Indikatorer og resultatmåling
2.
28.02-01.03:
Merverdi: Kapasitetsbygging av partnere i Sør
3.
06.-07.06:
Monitorering & Evaluering
De to kursene som vil bli tilbudt til høsten er de to neste på ønskelista til de fleste: Theory of Change og Good
Governance & Anti-Corruption.
På de neste sidene finner du detaljert informasjon om hvert enkelt kurs, priser, klippekort og påmelding. Alt er
uendret fra 2017, det blir ingen prisjusteringer!
Vi kan ikke fortsette å bruke møtelokalet i Fredshuset, og jeg er derfor på jakt etter nye, sentrale og rimelige
kurslokaler som kan leies. Tips mottas med takk!

Trond K. Botnen

Telefon: 48 10 51 20
E-post:
trond.botnen@hushmail.com

Indikatorer og
resultatmåling
28. januar-1. februar 2018
“Big results require big amtitions” - Heraclit
Dette kurset er et grunnkurs i hvordan måle resultater ved hjelp av indikatorer. Kurset begynner med en rask repetisjon av resultatkjeden og LFA (Logical Framework Approach) med vekt på hvordan skjelne mellom de ulike
resultatnivåene (output-outcome-impact). Deretter ser vi på hvordan man kan utvikle indikatorer på de tre nivåene, med vekt på outcome-nivået. Vi ser på ulike typer indikatorer og diskuterer utfordringer med indikatorer i
ulike typer prosjekter, bl.a. advocacy, empowerment, service delivery og capacity-building. Vi drøfter hvordan
indikatorer kan utvikles i samarbeid med sør-partner og utfordringer med å samle inn og analysere indikatordata.
Kurset vil være basert på deltakende, erfaringsorientert metodikk og én organisasjon vil presentere sitt arbeid
med indikatorer.
Kurset ble også holdt i 2016. Det fikk gjennomsnittscore på 4,6 av 5 mulige fra deltakerne og her er noen tilbakemeldinger fra deltakerevalueringen:

Det var en styrke at du (foredragsholder) selv har inngående praktisk erfaring med temaet (ikke kun teoretisk kunnskap) og kunne gi utdypende svar med praktiske og relevante eksempler fra egen organisasjon.

Jeg satte stor pris på blandingen av teori og konkrete eksempler, samt praktisk gruppearbeid hvor vi selv
måtte bidra med løsninger.

Veldig nyttig å skjønne forskjellen på outcome og output, nå føler jeg jeg har det helt inne! All informasjon og jobbing med indikatorer var også veldig nyttig. Også veldig nyttig å bruke caser, særlig med de
som hadde fått tilbakemelding fra Norad.
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Good Governance and Fighting Corruption

Merverdi:
Kapasitetsbygging av
partner i Sør
28. februar-1. mars 2018
““I only wish that ordinary people had an unlimited capacity for doing harm; then they might have an unlimited power for
doing good” - Socrates.

Det blir stadig sterkere focks på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitetsbygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sørpartner. Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og
metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet
hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.
Tilnærmingene og verktøyene som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en
del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder
har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.
Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.
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Monitorering &
evaluering
6.-7. juni 2018
“True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous, and conflicting information” - Winston
Churchill

Dette kurset fokuserer på hvordan man kan sette indikatorer og resultatmåling inn i et system for monitorering og
evaluering for å sikre at data blir nyttiggjort til prosjektstyring og rapportering. Innledningsvis blir det en kort
repetisjon av resultatstyring og indikatorer. Hovedfokuset vil deretter være på hvordan utvikle systemer for monitorering som er helhetlige, men ikke så omfattende at de ikke lar seg følge opp i praksis. Forholdet mellom den
norske organisasjonen og sør-partnere vil være sentralt fordi det som regel vil være sør-partnere som er ansvarlige for datainnsamling og analyse. Evalueringsdelen av kurset vil introdusere såkalt «Utilisation-Focused Evaluation (UFE)» som er en modell som sikrere at evalueringer blir nyttige både for oss og sør-partner og ikke bare en
pliktøvelse overfor donor. Fokuset er på å planlegge evaluering, skrive Terms of Reference og etterbruk av evaluering, ikke på selv å gjennomføre evalueringen.
Kurset ble også holdt i 2016. Kurset fikk gjennomsnittscoren 3,8 av 5 mulige fra deltakerne, noe som er bra, men
ikke godt nok (over 4 er godt nok). Deltakerevalueringen ga mange konstruktive tilbakemeldinger om hvordan
kurset kan forbedres, og årets kurs vil derfor:

Dekke færre tema og være mindre teoritungt

Gi mer rom for praktiske oppgaver, fordypning og læring av hverandres erfaringer og praktiske case

Mindre tid vil bli brukt på indikatorer, siden det er dekket i et eget kurs
Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.
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Sted: TBD
Påmelding innen: 28.05
Pris: 3.400 kr

Info og påmelding:
Telefon: 48 10 51 20
E-post:
trond.botnen@hushmail.com

Priser og betingelser
Alle kursene holdes over 2 dager og koster kr. 3.400 per person. Kursdeltakelse faktureres deltakerens organisasjon etterskuddsvis med mindre man velger en klippekortordning (se under). Enkel lunsj og forfriskninger er
inkludert, kursmateriell likeså.
Alle kursene vil ble holdt sentralt i Oslo. Nøyaktig sted vil bli bestemt seinere. Kursene vil ha fra 12 til 24 deltakere. Ved færre en 12 deltakere vil det bli avlyst/utsatt, ved flere enn 24 vil det opprettes venteliste.
Påmelding er på epost til trond.botnen@hushmail.com, og forespørsel om mer informasjon kan rettes til samme
adresse eller på telefon 48 10 51 20.
Påmelding er bindende. Avmelding skjer på e-post eller telefon til kontaktperson for arrangementet. Ved avmelding mindre enn to arbeidsdager før arrangementsstart, vil jeg fakturere 50 % av deltakeravgiften. Dette gjelder
ikke ved sykdom. Ved manglende oppmøte uten at forfall meldes, må deltakeravgift betales fullt ut.
Alt kursmateriell er på engelsk for å forenkle spredning til partnere i sør. Hvis ikke annet er angitt holdes kursene
på norsk dersom alle deltakere er norsktalende, alternativt på engelsk hvis en eller flere deltakere ikke snakker
norsk.
Organisasjoner som forventer å delta på flere kurs, kan få rabatt ved å kjøpe klippekort:




Gullkort:
Sølvkort:
Bronsekort:

8 todagerskurs til 30% rabatt
5 todagerskurs til 20% rabatt
3 todagerskurs til 10% rabatt

(kr 19.040)
(kr 13.600)
(kr 9.180)

Ubrukte deler av et klippekort kan overføres fra et år til et annet. Hvis virksomheten min nedlegges vil ubrukte
deler av en pakke bli tilbakebetalt pro rata. Klippekortet kan benyttes av flere personer i samme organisasjon.
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