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- en metode til lettere ledelse og mere arbejdsglæde
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Jeg hjælper
virksomheder og
organisationer med at
nå deres mål og skabe
arbejdsglæde gennem
brug af effektive
værktøjer og målrettet
indsats med fokus på
sprog, styrker og
ressourcer.

FACILITERING AF MØDER
SÅDAN SKABER I MØDER MED VÆRDI!
Går du ofte fra møder
med en fornemmelse af at
have spildt tiden?
Hvor mødet har været fyldt med
overflødig snak og dårlig stemning?
Utallige undersøgelser viser, at de
fleste møder opleves som overflødige,
og at medarbejderne hellere ville løse
nogle af de opgaver, der ligger på
deres skrivebord.
Det betyder ikke, at møderne ikke er
vigtige, men det er af afgørende
betydning, at møderne planlægges og
styres på andre måder end dem vi er
vant til.

Har du overvejet dette:
* Hvor meget tænker du over lokalet?
* Hvordan sætter du ”scenen”?
* Hvorfor altid tage ”bordet rundt”?
* Skal talerlisten altid være ”hellig”?
* Skal vi altid sidde ned?
Nogle få ændringer af den praktiske
afvikling af jeres møder kan løfte dem
fra ”spild af tid” til et forum, hvor alle
går berigede og handlekraftige til
dagens øvrige opgaver.

Kurser og workshops –
det lærer du:
* Facilitering som metode og i praksis
* Sådan designer du dit læringsrum
* Kommunikation og feedback
* Rollen som facilitator
* Discipliner i facilitering
* Etik og moral i facilitering
* Gruppepsykologisk forståelse
* Konflikthåndtering

10.000 timers erfaring:
Jeg har siden 2010 hjulpet mere end
1.000 ledere og ansatte fra over 100
forskellige virksomheder og
organisationer på workshops, korte
kurser og længerevarende
uddannelser.
Jeg er klar til også at hjælpe dig!

KORT OG GODT:
Du kan ikke købe en hyldevare hos mig – men en skræddersyet løsning, der passer præcist
til din virksomhed og jeres helt aktuelle behov. Én ting er dog fælles for de løsninger, jeg
præsenterer: vi sætter fokus på uhensigtsmæssige vaner og sprogbrug og skaber ny og
meningsfuld dialog.
Vi bryder gamle mønstre og skaber nye, der giver de resultater, vi ønsker.
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