Momentum Møde
Workshop for gruppen på vej mod forandringer
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En workshop over en halv dag hvor gruppen arbejder aktivt forholder sig til de forandringer som
gruppen står over for eller er inde i. Workshoppen kan være det møde, der giver forandringsprocessen yderligere momentum hen mod et konstruktivt forløb.

Indhold





Oplæg om forandringer, hvad det gør ved os og hvorfor det gør det.
Dialog om hvordan gruppens deltagere oplever forandringerne.
Dialog om muligheder, bekymringer, sorg og håb ifbm. forandringerne.
Lederens opsummering og holdninger til forandringerne, medarbejdernes kommentarer og fremtiden.

Formål









Give medarbejderne mulighed for at udtrykke deres oplevelse af situationen, og udtrykke hvad de evt.
oplever at må tage afsked med.
Give medarbejderne mulighed for at dele opfattelser og perspektiver med deres kolleger.
Sætte flere forskellige perspektiver i dialog, og dermed tilføre nuancer i betragtningen af
forandringerne.
Afklare misforståelser, fejlagtige antagelser eller unødige bekymringer.
Tage de første spæde skridt til at fortælle historien om deres fremtid.
Give lederen et indtryk af hvad der rører sig hos medarbejderne i forhold til situationen.
Sætte lederen i stand til at identificere vigtige konkrete emner, som der skal arbejdes videre med.
Identificere ”lavthængende frugter”, hvor lederen med minimal indsats kan afhjælpe bekymringer,
besværligheder eller forhindringer.

Form








Halv dags workshop f.eks. fra 8:30 – 12:00.
Max. 16 deltagere.
Workshoppen indledes med et oplæg, hvorefter det er deltagerne som i høj grad gennem
gruppearbejde, dialog og refleksion bliver bevidste om og arbejder med at håndtere de forandringer de
står over for.
Gennem brug af forskellige udtryksformer får deltagerne mulighed for at se forandringerne i forskellige
perspektiver.
Som udgangspunkt afholdes kurset på Stenager 2 i Sønderborg. Der er mulighed for at afholde
workshoppen i virksomheden efter nærmere aftale.
Lederen får ved afslutningen udleveret en kort dagsorden, der beskriver, hvorledes gruppen selv kan
lave en opfølgning på næste afdelingsmøde.

Pris


DKK 6.900,- ekskl. moms inkl. lokaler og kaffe/the/kage.
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