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DREJEBOG FOR MØDET

Eksempel: Et HR-team skal planlægge årets sommerfest.

AGENDA HVORDAN HVAD 
(digitale redskaber, materialer osv.)

Intro 
1 minut(ter)

Fotos fra sidste års sommerfest + 
musik

Skærmdeling med alle

Præsentation af emne + 
deltagere
5 minutter

Lars præsenterer emne, derefter 
alle deltagere en for en + deres 
rolle. Alle går efter tur på lyd og 
hilser

Lars, ”bordet rundt” – alle på 
kamera + lyd

Møderamme
3 minutter

Lars gennemgår på kamera agenda 
+ rammen for mødet
Alle svarer på kamera med 
tommelsprog, om de er med

Agenda på PowerPoint-slide 
Møderamme på PowerPoint-slide
Alle på kamera

Forventninger til møde
5 minutter

Alle skriver deres forventninger 
til mødets resultat i chatten. Lars 
samler op og konkluderer, hvad 
teamet sammen arbejder for at nå 
på mødet i dag

Chatfunktion

Budget, sidste år og i år
10 minutter

Henrik fortæller, hvad vi brugte af 
penge sidste år på sommerfest, og 
hvilken feedback der var. Desuden 
hvad vi har til rådighed i år 
Henrik + PowerPoint med budget 
+ feed back  fra spørge skema-
undersøgelse

Henrik deler sin skærm med alle
PowerPoint-slides, som Henrik 
sørger for 

Brainstorm på temaer til 
årets sommerfest
12 minutter

Skriftlig brainstorm på mulige 
temaer til årets sommerfest. Alle 
deltager. 
Refleksionstid alene + svar i chatten 
efter 10 minutter
Kort opsummering ved Anne

Stilhed, alle skriver ned for sig selv 
og skriver efter 10 minutter deres 
svar i chatten 
Anne opsummerer forslag skriftligt 
på papir-flipover

Afslutning
5 minutter

Opsummering ved Lars
Kort refleksionstid alene + feedback 
i chatten
Farvel

Lars, ”bordet rundt” – alle på 
kamera + lyd
1 minut i stilhed, alle skriver 
feedback i chat  
Lars runder af på kamera
Alle vinker på kamera
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DREJEBOG FOR MØDET

Din skabelon

AGENDA HVORDAN HVAD 
(digitale redskaber, materialer osv.)

Intro 
_ _ _ minut(ter)

Præsentation af emne + 
deltagere
_ _ _ minutter

Møderamme
_ _ _ minutter

Forventninger til møde
_ _ _ minutter

EMNE 1
_ _ _ minutter

 

EMNE 2
_ _ _ minutter

Afslutning
_ _ _ minutter


