
 
 

 

Eksempel på en Netværks etikette 

 

En netværksetikette er en beskrivelse af jeres forventninger til hinanden i forhold til fx jeres indbyrdes 

kommunikation.  

En netværksetikette kan bygges op med følgende punkter og alle medlemmer af det landsdækkende 

netværk bør acceptere dem for at kunne være med i netværket. 

• Overskriften på jeres landsdækkende netværk 

 

• Kort beskrivelse af netværket, fx er det et sygeplejefagligt eller organisatorisk landsdækkende 

netværk. Er det et vidensforum, et erfaringsnetværk, et netværk til debat eller et projektnetværk og 

hvad er formålet med at være en del af det landsdækkende netværk? 

 

• Det landsdækkende netværks målgruppe, herunder om netværket er åbent for alle eller lukket for 

en bestemt gruppe medlemmer 

 

• Det landsdækkende netværks ’etikette’ som både kan bruges i relation til fysiske møder, mails og en 

eventuel oprettelse af en virtuel netværksgruppe på fx de sociale medier, i Outlook eller hos Google.  

Her kan fx skrives:  

”I vores netværksgruppe er det velkomment at dele erfaringer – gode som dårlige, spørge andre til 

råds, sende et godt link til en artikel eller video, fortælle om episoder eller andet og ikke mindst 

svare på hinandens indlæg. Vi tager alle sammen ansvar for aktiviteten i vores landsdækkende 

netværk, fordi det er det, der gør det muligt for os alle at udvikle noget nyt eller at lære noget nyt.  

Vi overholder reglerne for databeskyttelse. 

I vores netværk er det ikke velkomment med reklameindslag, private spørgsmål om fx sommerhuset 

eller polemiske indlæg, som ikke er fagligt eller organisatorisk orienterede. Anstødeligt sprog, 

personangreb eller en uvenlig tone er ikke tilladt”.  

En netværksetikette er et udtryk for jeres netværks samarbejdsaftale. Det er en god ide med jævne 

mellemrum (Fx en gang om året) at gennemgå netværksetiketten, for at I sammen kan vurdere, om 

den skal revideres. 

• Gode råd at følge i netværket. Her kan fx skrives:  

o Vores netværk er et fortroligt rum. Det betyder, at hvad der debatteres i netværket bliver 

indenfor netværket medmindre andet er aftalt.  

o Vores netværk lever af alles input, viden og erfaringer 

o Dine beskrivelser og ideer er velkomne 

o Husk at svare på et indlæg, såfremt du kan hjælpe 

o Hvis du deler en artikel, et link, en video eller andet så beskriv, hvorfor du finder materialet 

spændende 

o XXX 

 


