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Förslag schema workshop 1

Syfte: Vad  har vi lärt oss under pandemin? Vad tar vi med oss framåt? Vad släpper vi och lämnar bakom oss? Och är det något som vi 
kan utveckla vidare som gynnar verksamheten.  
 
Gruppstorlek: Cirka 12 personer 
 
Det är ganska gott om tid till varje övning och gott om tid när ni fikar så att ni har tid att prata med varandra nu när vi träffas igen. Kanske 
finns nya medarbetare som det är bra att de kommer in i gruppen. Det innebär också att övningarna kan gå snabbare eller du kan korta 
av tiden.  

FÖRMIDDAG

9.00 - 9.30 Gemensam fika

9.30 - 9.50 Välkomna  
(20 min) Syfte med dagen  
 Vad händer med resultatet 

Ramar.  

Check in: Namn, roll i organisationen, favoritefterrätt. Eller något annat. 

9.50 - 10.25 Förhoppningar och farhågor 
(35 min) - tänk själv någon 5 minuter och skriv ner dina förhoppningar och farhågor

- bilda 3 grupper.  
- Skriv ner vad ni pratar om i punkter. Inte överens =  Allas förhoppningar och farhågor 
 
Tid: 5+30 minuter i gruppen (3 grupper) 
Material: A3 + pennor
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10.25 - 10.40 Presentation förhoppningar och farhågor  
(15 min) Sätt upp på väggen  

Reflektion över det - gå laget runt eller lämna ordet fritt.  
 

10.40 - 11.20 Tidslinjen – Från tidernas begynnelse till nu - vad har hänt?  
(10+30 min) - Vad du är stolt över, eller något nån anna borde vara stolt över? :) 

- Vad har inte varit så roligt? Nåt sorgligt som hänt? :( 
 

Gör så här: Tänk själv först och skriv ner det som varit postivit och inte.  
Sen i grupp: 4 grupper - skriv ner på post-it, en sak per post-it 
Markera lappen med :) eller :(  
Vi redovisare sedan - varje grupp för sig så lägg inte ut lapparna nu.  

 
Avsluta med reflektion - gå laget runt eller lämna ordet fritt. 
 
Tidsåtgång: 10 minuter själv. 30 minuter i grupp (4 grupper) 
Material: Post-It, ritpappersrulle, tuschpennor  

 

 
11.20 - 11.40 Redovisning - post-it tidslinje  
(20 min) Varje grupp för sig. Inte så noga var lapparna ligger. Ungefär i tiden räcker. 

 
11.40 – 13.00 LUNCH
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13.00 - 13.20 Matkoma-övning 
(5+5+10 min) 3 sanningar och en lögn eller 3 saker som andra gillar men inte jag.  
 

Tidsåtgång: Tänk själv 5 minuter. Gå sedan laget runt. (5 minuter extra inlagt här innan alla kommer på plats)
 

13.20 - 14.30 Dags att tänka framåt 
(10 + 60 min) Vad tar ni med er framåt? Vad släpper ni och lämnar bakom  er?  

Finns det något ni kan utveckla som kan vara till nytta för verksamheten?  
 
Tänk själv, skriv ner. Gå ihop i grupper (3 stycken) och skriv ner vad ni pratat om i gruppen på en A3.  
En A3 per område.   

 
Tidsåtgång: 10 minuter själv. 20 minuter per område = 60 minuter totalt.  
Material: A3 - tuschpennor 

 
14.30 - 14.50 FIKA  

14.50 - 15.05 Redovisning  
(15 min) Per grupp. Avsluta med reflektion - gå laget runt eller lämna ordet fritt. 

15.05 - 15.15 Sammanfattning - vad händer nu av dig som är ansvarig. 
(10 min) Du som är ansvarig för dagen samamnfattar dagen och vad som händer nu, vad du ser,  

dina tankar och vad som händer med resultatet?  

15.15 - 15.25 Avslutande runda  
(10 min) Vad tar du med dig  från dagen?  

Du som leder är den sista som berättar. Då kan du också återkoppla till saker som kommit fram 
i den avslutande rundan utan att avbryta. 
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