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Velkommen!

Vi er super glade for, at du er hoppet på tænketoget
og hoster et event.
I materialet finder du tips og trick til, hvordan du kan hoste et event, hvor I får sat fokus
på, hvad fremtidens arbejdsmarked er for jer og hvordan vigtige trends vil påvirke
måden, I arbejder på i fremtiden.
Brug det som inspiration og kombiner det med det, der falder dig naturligt.
Vi har udarbejdet to dokumenter, det du læser nu, som er en vejledning, og et
supplerende dokument med trends og ekstra redskaber.
De bedste hilsner fra

Tænkerne fra Humans Rethinking Work

www.humansrethinkingwork.com
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STJERNEN
At lave et godt og involverende event kan gøres meget enkelt, hvor du bruger
"stjernen" som inspiration til at planlægge og gennemføre dit event.
På de kommende sider uddyber vi alle elementer i "stjernen".

FORMÅL
Hvorfor holder du eventet?

DESIGN
Tænk før, under og efter
for at sikre et godt event.

mennesker
Hvem er deltagerne?
Kender de hinanden? Hvad
er deres præferencer?

Brug visuelle virkemidler
som understøtter proces
og formål.

MILJØ

METODE

Skab et passende miljø for
processen - dosis af tempo,
refleksion, m.m.

Udvælg de metoder og
teknikker, der kan sikre
involvering og forløse formålet.
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FORMÅL
Der kan være forskellige formål med et event, og vi har listet nogle af dem op
til dig. Når du har formålet på plads, er det let for dig at kommunikere til dine
deltagere, hvad eventet går ud på - og det bliver også lettere for dig at
facilitere eventet og få det ønskede udbytte, som gerne skal passe med
formålet.

Hvilket formål passer til dit event?

VI SKAL DELE VIDEN
VI SKAL inspirere hinanden
VI SKAL BLIVE KLOGERE SAMMEN
VI SKAL beslutte...
VI SKAL påvirke ...
Eller formuler dit helt eget
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mennesker
Hvem er dine deltagere? Du kan lade dig inspirere af de 4 typer af deltagere,
du kan møde, når du afholder dit event. Du behøver ikke gøre noget særligt
omkring det, blot lige have det i baghovedet, så du kan være en god vært for
alle.

DEN INSPIRERENDE
DRØMMER
De kan typisk godt lide at
komme med ideer. De elsker
at drømme sig hen til alt det
nye.

DEN ANALYTISKE
TÆNKER
De kan typisk godt lide
viden og fakta.
De elsker baggrundsviden.

DEN PRAKTISKE
KRIGER
De kan typisk godt lide at
tingene er strukturerede
og konkrete. De elsker
handling.
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DEN FØLELSESMÆSSIGE
ELSKER
De kan typisk godt lide at
hygge sig og tale med
hinanden. De elsker at blive
involveret.
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SAMTALE-MILJØ
Skab et passende samtale-miljø for processen. Dialog fungerer typisk bedst,
når du involverer dine deltagere.

MONOLOG

dialog

Når du taler.

Når du taler med dine
deltagere.

MULTILOG
Når du får dine deltagere
til at tale sammen.

Skab en god balance imellem monolog, dialog
og multilog.
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METODE
TRENDS
Her får du nogle af de trends, der påvirker fremtidens arbejdsmarked og de
værktøjer, du kan tage i brug, så I får en god dialog om fremtidens
arbejdsmarked. Som du kan se, er der en tom boks, her får I mulighed for tage
en snak om, hvad I ser, mærker og tror på, bliver vigtigt i fremtiden.

FRA

TIL

HIERARKI

NETVÆRK

KONTROL

TILLID

ARBEJDE

AKTIVITET

MIG

FASTHOLDT

HVAD TROR I?
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FÆLLESSKAB

FRISAT

HVAD TROR I?
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METODE
SÅDAN GØR DU

FORTÆL KORT HVAD FORMÅLET MED
EVENTET ER OG HVORDAN DU HAR
TILRETTELAGT DET.

PRÆSENTER DE 5 TRENDS. OG
FORTÆL, AT I OGSÅ KOMMER TIL AT
DRØFTE HVILKE ANDRE TRENDS I
KAN SE,MÆRKER OG TROR PÅ HAR
BETYDNING FOR FREMTIDEN.

5 MIN.

10 MIN.

SEND DELTAGERNE UD I GRUPPER OG DELTAG SELV I EN AF DEM
(MAX 4 PR. GRUPPE) GIV DEM FØLGENDE OPGAVE:
Hvilke af de 5 trends kommer til at påvirke os?
Ser I andre relevante tendenser? Hvis ja, hvilke?
Hvordan vil de påvirke os/jer?
HvornårPRÆSENTER
vil de påvirke os/jer?
dem på tidslinjen)
DE 5(placerer
TRENDS.

nu

1 år

3 år

5 år

7 år

10 år

BRUG DE ARK, DER FØLGER MED TIL AT LAVE EN TIDSLINJE, SÅ DELTAGERNE LET KAN OVERSKUE
TIDSLINJEN

60 MIN.
LAV EN OPSAMLING I PLENUM. STIL FØLGENDE SPØRGSMÅL:
Hvad tager du med fra dialogen?
Hvilke nye handlinger vil være relevante for dig?
Hvad får du lyst til at gøre?
BRUG REFLEKSIONSSPØRGSMÅL, TIL INDIVIDUEL OPFØLGNING, SOM FØLGER MED MATERIALET

15 min.
www.humansrethinkingwork.com
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DESIGN
FØR - UNDER - EFTER
Du har allerde fået nogle gode tips til, hvordan du kan lave et enkelt og
involverende event, og her får du lige yderligere tips til at tænke dit event i
rammen: Før - under - efter.

før
Hvis du ikke allerede har skrevet til os om, hvornår og hvor du afholder eventet, så gør det endeligt, så kan vi
markedsføre dit event på LinkedIn og Facebook. Også selvom det er et internt event, så vil vi gerne fortælle
omverden om at I tænker sammen med os.
Det vigtigste før er dog, at du får inviteret dine deltagere til eventet, hvor du fortæller dem om, hvad formålet er
og hvad du forventer, at de bidrager med.
Tænk også over, hvordan du kan målretter invitationen til deltagere. Lad dig inspirere af de 4 typer på side 4.

UNDER

Brug metoden på side 7 til at gennemføre et involverende event. Holder du det online, så kan du sende
deltagerne i break out rooms. Holder du det fysisk, så kan grupperne være i samme lokale, hvis du ikke har
grupperum til rådighed. Er I ud og gå en tur, så lave nogle prints af materialet, som deltagerne kan få med på
turen.
Er du et sted, hvor du kan bruge væggen til at lave en tidslinje, er det en super god måde, at få et overblik og
en god stående dialog ved væggen.
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EFTER

Alt efter hvor meget tid og energi du har, kan du sende deltagerne de vigtigste pointer, som du noterede fra
eventet. Du kan også sende et par refleksionsspørgsmål efter et par uger, hvor du spørger:
Hvad gjorder særligt indtryk på dig?
Hvad fik du handlet på efter vores event?
En anden måde at fastholde fokus er at lave en kort opfølgningsmøde, hvor I følger op på de individuelle
commitments.

Rigtig god fornøjelse med dit event
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