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VIRTUEL AFVIKLING TEMAGRUPPEMØDER – fif og idéer fra sekretariatet 

Virtuelt møde målrettet temagruppeformandsskaber, men åbent for alle. De virtuelle møder er kommet for 

at blive. På dette møde dykker vi ned i de mange forskellige måder, som et virtuelt temagruppemøde kan 

afholdes. Mødet faciliteres af sekretariatet og vi gennemgår i fællesskab de mange forskellige metoder, 

som I og vi, henover de sidste par år har brugt i afholdelsen af online møder. Vær klar på at skrive noter. 

Der er mange guldkorn at hente her       

 

Se rammeprogrammet nedenfor. 

8:30 - 8:40:   Don’t tell → Do!  

Vi lander i det virtuelle univers på en involverende måde – og vi afprøver værktøjer til, 

hvordan vi aktiverer mødedeltagere fra start! 

Practice what you preach 

8:40 - 9:00:  De virtuelle møder er kommet for at blive – og vi deler læring og inspiration fra vores 

møder (det er blevet til en hel del) 

Vi kigger på fordele og ulemper ved de forskellige mødeformer:  

✓ Vekselvirkning mellem oplæg, plenum og breakoutrooms 

✓ Virtuelle oplæg uden tid til spørgsmål 

✓ Interviewsession mellem oplægsholder og facilitator – skarpt og kontant 

✓ Hybridformater – i flere afskygninger 

✓ ’Jeg kan ikke deltage på mødet’… hvad gør jeg? Vi mødes lokalt og ser oplæggene 

sammen 

✓ Mødeformat med indlagt gåtur undervejs – igen i flere afskygninger… 

9:00 - 9:20: Facilitering af møderne. Det virtuelle mødes ABC 

Hvordan afvikler du det levende og interagerende møde? 

Hvordan får jeg gang i breakoutrooms? 

9:20 - 9:40:  Teknikaliteterne på Teams. Hvor og hvordan? 

Afstemninger – fx ordskyen og ja/nej kan bruges undervejs 

Brug chatten aktivt, brug emojis aktivt 

Brug de virtuelle opslagstavler, så du bliver hjulpet på vej med vidensopsamlingen 

9:40 – 9:55 Vi sætter jeres erfaringer i spil 

I virtuelle breakoutrooms  

9:55 -10:00 Opsamling 

 

 


